
2018-12-25 Liturgie Kerstdienst   
 

Onderdeel Wat  

Zingen [staan] 
9:30 – 9:35 

Koor komt zingend (neuriënd) binnen met kaarsen:  
Stille nacht: vers 1 (2x zingen,  
Gemeente zingt vers 2 en 3 mee (trom en gitaar) 

Zingen [staan] Komt allen tezamen: 1,4, 5 

Welkom 
9:40  

Welkom (met uitn koffiedrinken en goodyback) en gebed  

Handdruk  - 

Votum en groet [staan] Gesproken votum en groet antwoord gemeente: God zal met ons zijn  
(alleen het refrein, 3x) 

Toneelstukje 
9:45 

Kinderen naar voren 

Zingen [zitten] 
9:45 – 9:50 

Hoor de Engelen zingen d’eer: 1 en 2 

Bijbellezen 
9: 55 

Joh 1:1-18 uit NBV (bewerken, José)  
 

Preek  
10:00 – 10:15 

Preek Tekst Joh 1: 14 (Gods Zoon is mens geworden 
 

Filmpje  
10:00 – 10:20 

Mary did you know 

Zingen [zitten] 
10:20 – 10:25 

Gz 81: 4,5, 8 (Dit is de dag die God ons schenkt) 

Gebed 
10:25 – 10:30 

 

Zingen [Staan] 
10:30 – 10:35 

Heer Uw licht en uw liefde schijnen opw 334 

Jeugd 
10:35 – 10:40 

Korte uitleg 
Lipdup – Door jongeren 

Collecte 
10:40 – 10:45 

Doel 3xM (met filmpje) 
https://drive.google.com/file/d/18ntfd5oa6B5e1C7vZz3TByfGtKXCUzXq/view  

Zingen (Staan) 
10:45 – 10:50 

Ere zij God (met bovenstem) 

Zegen 
Zingen (Staan) 
10:35 – 10:40 

Zegen met gezongen amen 
 

Koffiedrinken  Met koekjes, gebakjes,goodyback 

 
Stille nacht 

1. (koor, 2x) 
Stille nacht, heilige nacht!  
Davids Zoon, lang verwacht,  
Die miljoenen eens zaligen zal,  
wordt geboren in Bethlehems stal,  
Hij, der schepselen Heer,  
Hij, der schepselen Heer.  
 
Gemeente en koor 

2. Hulploos Kind, heilig Kind,  
Dat zo trouw zondaars mint,  

https://drive.google.com/file/d/18ntfd5oa6B5e1C7vZz3TByfGtKXCUzXq/view


ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,  
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.  
Leer me U danken daarvoor.  
Leer me U danken daarvoor.  
 
Gemeente en koor 

3. Stille nacht, heilige nacht!  
Vreed' en heil wordt gebracht  
aan een wereld, verloren in schuld;  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen, Gode zij eer!  
Amen, Gode zij eer! 

 
Gemeente en koor 
Komt allen tezamanen 
Komt allen tezamen,  
jubelend van vreugde:  
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 
Het licht van de Vader,  
licht van den beginne,  
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:  
goddelijk kind, gewonden in de doeken!  
Komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 
O kind, ons geboren,  
liggend in de kribbe,  
neem onze liefd' in genade aan!  
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
 
Votum en groet (God zal met ons zijn) 
Gemeente 3x 
God zal met ons zijn 
God is Immanuël 
God zal met ons zijn 
De God van Israël 
 
Hoor de engelen zingen d’eer  
Gemeente  
Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. 



Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, 
zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem! 
Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 
  
Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in in het menselijk gezin. 
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 
  
Gezang 81: 4, 5 en 8 (Gemeente) 
Als ik dit wonder vatten wil 
dan wordt mijn geest van eerbied stil 
Aanbidt het, maar doorgrondt het niet 
dat zo de liefde Gods geschiedt 
 
U, die voor ons geboren zijt 
U zij ons hart, ons lied gewijd; 
Wij voegen juichend onze stem 
bij ’t engelenheer van Betlehem 
 
Dit is de dag die God ons schenkt, 
Waaraan eens heel de wereld denkt 
Hem viere, wat in ’t groot heelal 
Door Jezus is en wezen zal 
 
Heer uw licht en uw liefde schijnen 
Gemeente  
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen 
Jezus licht van de wereld vernieuw ons 
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons 
schijn in mij, schijn door mij 
 
(refrein) 
kom Jezus kom 
vul dit land met Uw heerlijkheid 
kom heilge geest stort op ons Uw vuur 
zend Uw rivier 
laat Uw heil heel de aard vervullen 
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint 
Heer ik wil komen in Uw nabijheid 
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid 
door het bloed mag ik U toebehoren 
leer mij toets mij Uw stem wil ik horen 
schijn in mij, schijn door mij 
 
(refrein) 
kom Jezus kom 
vul dit land met Uw heerlijkheid 
kom heilge geest stort op ons Uw vuur 
zend Uw rivier 



laat Uw heil heel de aard vervullen 
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint 
 
staan wij oog in oog met U Heer 
daalt Uw stralende licht op ons neer zichtbaar tastbaar word U in ons leven 
U volmaakt wie volkomen zich geven 
schijn in mij, schijn door mij 
 
(refrein) 
 
kom Jezus kom 
vul dit land met Uw heerlijkheid 
kom heilge geest stort op ons uw vuur 
zend Uw rivier 
laat Uw heil heel de aard vervullen 
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint 
 
Ere zij God 
Gemeente en koor (bovenstem) 
Ere zij God, ere zij God. 
In den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde. 
In de mensen een welbehagen. 
Vrede op aarde, vrede op aarde. 
Vrede op aarde, vrede op aarde. 
  
In de mensen, in de mensen, een welbehagen. 
In de mensen een welbehagen, een welbehagen. 
  
Ere zij God, ere zij God. 
In den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Amen, amen. 
 

 


