


1. Inleidend orgelspel

2. Welkom door prop. H.G. van Ingen

3. Komt allen tezamen   (samenzang en Johan Sonneveld, trompet)

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. 

    Komt allen tezamen, 

komt verheugd van harte 

Bethlehems stal in de geest bezocht.

Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren. 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.

4. Gebed

5. Al was des hemels gloed geblust   (Wim Timmerarends, solozang)

Al was des hemels gloed geblust,

en zweeg der Eng’len stem,

het liet de herders niet met rust

in ’t veld van Bethlehem.

Zij zochten in de donk’re nacht

het Kind, all’ eeuwen door verwacht:

Gods eigen Zoon, Halleluja!

Geschonken uit genâ.

    O wonder! In de kribbe lag,

    zeer arm'lijk op het stro,

    het Kind, waar David reeds op zag,

    en meer dan Salomo.

    Toen hebben zij met blijde mond

    de komst van ’t Kind alom verkond:

    Gods eigen Zoon, Halleluja!

    Geschonken uit genâ.



    En waar die blijde boodschap kwam,

    daar trof zij elks gemoed,

    de vrome, die hun woord vernam,

    dee ’t aan de ziele goed.

    Want wie God zelf dat leert verstaan,

    die neemt Hem heilbegerig aan:

    Gods eigen Zoon, Halleluja!

    Geschonken uit genâ.

6. Laat het stil zijn in de nacht   

(Wim en Arianne Timmerarends, solozang)

    Laat het stil zijn in Uw nacht, 

    leer ons eindelijk te zwijgen,

    laat alleen gebeden stijgen

    naar de plaats waar U ons wacht, 

    naar de plaats waar U ons wacht. 

    Laat het stil zijn in Uw nacht. 

7. Psalm 72 : 1   (Samenzang met bovenstem)

Geef, HEER', den Koning Uwe rechten,

    en Uw gerechtigheid

    aan 's Konings zoon om Uwe knechten

    te richten met beleid.

    Dan zal Hij al Uw volk beheren

    rechtvaardig, wijs en zacht,

    en Uw ellendigen regeren,

    hun recht doen op hun klacht.

Leer ons luist'ren in Uw nacht, 

naar de ongehoorde dingen, 

die de eng’len voor ons zingen 

over U die vrede bracht,

over U die vrede bracht.

Leer ons luist’ren in Uw nacht. 

Laat ons komen deze nacht, 

komen met ontschoeide voeten, 

om het Kind van vuur te groeten 

dat ons zegt: ’Ga in Mijn kracht’. 

Dat ons zegt: ‘Ga in Mijn kracht’. 

Laat ons komen in Uw nacht



8. Schriftlezing: Jesaja 9 : 1 - 6

(door Nelleke van den Berg)

   1. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. 

       Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, 

       over hen zal een licht schijnen.

   2. U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet de blijdschap 

       groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht, 

       zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich 

       verheugt wanneer men de buit verdeelt.

   3. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, 

       en de knuppel van hun slavendrijver hebt U verbroken. 

   4. Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel,

       gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur.

   5. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,

       en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam 

   Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

   6. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen 

       einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, 

       om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en 

       gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.

       De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.

9.  Psalm 98 : 2   (Samenzang met bovenstem; Johan Sonneveld, trompet)

    Hij heeft gedacht aan Zijn genade,

    Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.

    Dit slaan al 's aardrijks einden gade,

    nu onze God Zijn heil ons schenkt.

    Juich dan den HEER’ met blijde galmen,

    gij ganse wereld, juich van vreugd!

    Zing vrolijk in verheven psalmen

    het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.

10. Kerstevangelie   (door prop. H.G. van Ingen)



11. De lofzang van Zacharias : 4 en 5   (Samenzang)

Dus wordt des Heeren volk geleid

door 't licht, dat nu ontstoken is,

tot kennis van de zaligheid,

in hunne schuldvergiffenis;

die nooit in schoner glans verscheen,

dan nu, door Gods barmhartigheen.

Die, met ons lot bewogen,

om ons van zond' en ongeval t' ontslaan,

een ster in Jakob op doet gaan,

de zon des heils doet aan de kimmen staan.

     Voor elk, die in het duister dwaalt,

     verstrekt deez' zon een helder licht.

     Dat hem in schauw des doods bestraalt,

     op 't vredepad zijn voeten richt.

12. Kinderkoor & Samenzang    (Marcel van den End, piano)

Stille nacht

Kinderen:

Stille nacht, heilige nacht! 

Davids Zoon, lang verwacht, 

Die miljoenen eens zaligen zal, 

werd geboren in Bethlehems stal, 

Hij, der schepselen Heer. (2x)

    In Bethlehems stal

    Kinderen:

    In Bethlehems stal lag Christus de Heer’,

    in doeken gehuld als Kindje terneer.

    Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis.

    Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.
         

Samenzang:

Stille nacht, heilige nacht! 

Vreed’ en heil wordt gebracht 

aan een wereld, verloren in schuld.

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij eer! (2x)



    Samenzang:

    Zo arm werd de Heer’, der engelen Heer’,

    Die zondaren mint, zo nameloos teer;

    Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij;

    zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.

    Heerlijk klonk het lied der Eng'len, 

    Kinderen:

    Heerlijk klonk het lied der Eng'len, 

    in het veld van Ephrata:

    ere zij God in de hoge, 

    looft de Heer, Halleluja!

    refrein:   (allen)

    Vrede zal op aarde dagen, 

    God heeft in de mens behagen;

    zalig, die naar vrede vragen, 

    Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

    Kinderen:

    Jezus kwam op aarde neder 

    als een kindje klein en teer;

    maar, hoe arm Hij toen mocht wezen, 

    Hij was aller Hoofd en Heer.

    refrein:   (allen)

    Kinderen:

    In een kribbe lag Hij neder, 

    weldra werd een kruis Zijn troon;

    ja, om zondaars te verlossen, 

    droeg Hij spot en smaad en hoon.

    refrein:   (allen)

    Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht.

         Kinderen:

    Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, 

    dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.

    En Hij wenst, dat ieder tot Zijn ere schijn.

    Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.

Kinderen:

Leer ons bij Uw kribbe buigen, 

leer ons knielen bij Uw kruis,

leer ons in Uw naam geloven, 

neem ons eens in 't Vaderhuis.

refrein:   (allen)



    Eer zij God in onze dagen

    Kinderen:

    Eer zij God in onze dagen,

    eer zij God in deze tijd.

    Mensen van het welbehagen,

    roept op aarde vrede uit.

    refrein: (allen)

    Gloria in excelsis Deo,

    Gloria in excelsis Deo.

13. Kerstverhaal   (door Jacoba Roozenboom)

14. Lofzang van Simeon : 2    (Samenzang)

     Een licht, zo groot, zo schoon,

     gedaald van 's hemels troon,

     straalt volk bij volk in d' ogen;

     terwijl 't het blind gezicht

     van 't heidendom verlicht,

     en Isrel zal verhogen.

15. Lofzang van Maria : 2 en 3  (Jeugdvereniging 16+)

    Want ziet, om 's Heeren daan,

    zal elk geslacht voortaan

    alom mij zalig spreken;

    Wijl God, na ramp en leed,

    mij grote dingen deed

    nu is Zijn macht gebleken.

16. Licht in de nacht   (Jeugdvereniging 16+)
           

     Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken,

     dit is de nacht dat Zijn leven begon.

     'n Sluier van angst en pijn lag op de volken,

     totdat Hij kwam en het kwaad overwon.

     Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;

     Stralend breekt die held're morgen aan.

Kinderen:

Eer zij God die onze Vader,

en die onze Koning is.

Eer zij God, die op de aarde

naar ons toegekomen is.

refrein: (allen)   

Hoe heilig is Zijn Naam!

Laat volk bij volk te zaam

barmhartigheid verwachten;

Nu Hij de zaligheid,

voor die Hem vreest, bereidt,

door al de nageslachten.



           Prijs nu Zijn naam, samen met de engelen.

     O, nacht vol licht, O, nacht dat Jezus kwam

     O, nacht vol licht, O, nacht dat Jezus kwam

     Wat Hij ons leert, is geven om een ander;

     liefde alleen is de weg die Hij wees.

     En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden.

     Vrij van het juk van verdrukking en vrees.

     Uit ons hart en dwars door alle tranen

     ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

     Prijs nu Zijn naam, samen met de engelen.

     O, nacht vol licht, O, nacht dat Jezus kwam

     O, nacht vol licht, O, nacht dat Jezus kwam

17. Sluiting

18. Ere zij God  (staande indien mogelijk; Johan Sonneveld, trompet)

      Ere zij God, ere zij God,

      in de hoge, in de hoge, in de hoge!

      Vrede op aarde, vrede op aarde,

      in de mensen een welbehagen.

      Ere zij God in de hoge;

      Ere zij God in de hoge.

      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 de hoge, in de hoge, in de hoge!

      Vrede op aarde, vrede op aarde,

      in de mensen een welbehagen.

      Amen, amen.

Wij wensen u Gezegende Kerstdagen 

en een Voorspoedig 2022.


