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Orgelspel 
 
Welkomstwoord 
 
kaarsen aansteken 
 
We luisteren naar Lied 477 vers 1 en 3 – Komt allen tezamen 

 
1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 

komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 

 
3. 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. 
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bemoediging en groet 
      
 
We luisteren naar: Lied 477 vers 4 en 5 als kyrië en gloria 
 

4 O kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefde 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. 

 
5 Zingt aarde en hemel, 

zingt nu engelenkoren, 
zingt alle scharen rondom de troon: 
Glorie aan God en vrede voor de mensen! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 

 
 
 
Het plakboek van Lucas… 
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Gebed 
 
Lezing uit Jesaja 9 vers 1 – 6 
 
We luisteren naar Lied 482 vers 1 en 3 –  

Er is uit ’s werelds duistere wolken 

 
1. Er is uit ’s werelds duistere wolken 

een groot licht stralend opgegaan – 
wie wonen in het diepste donker, 
zij zullen in het zonlicht staan. 
Glorie aan God, de overwinning 
is ongekend, de vreugde groot; 
de aarde jubelt – hoor ons zingen: 
wij delen in een rijke oogst! 

 
3 Godlof, een kind is ons geboren, 

een held zal onze koning zijn, 
die raadsman, God-met-ons zal heten – 
die zoon zal ons tot vader zijn! 
Vorst die met vrede ons wil kronen 
van nu af tot in eeuwigheid, 
de Eeuwige zal hem doen tronen 
op recht en op gerechtigheid. 

 
 
Lezing uit het Evangelie naar Lucas 2 vers 22 – 40 
 
We luisteren naar Lied 159a – Lofzang van Simeon 
 

1. Nu is het woord gezegd 
waarmee, o Heer, uw knecht 
wordt vrijgekocht in vrede, 
mijn ogen zijn vervuld 
van ’t heil dat Gij onthult 
en dat Gij doet geschieden. 
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2. Gij hebt het opgericht 

voor aller aangezicht, 
een schouwspel voor de tijden, 
een licht is opgegaan, 
het zal de nacht verslaan 
en Israël verblijden. 

 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Gedicht  
 
We luisteren naar Lied 474 –  

vers 1, 3, 5 en 6 gezongen – 2 en 4 gelezen 
Loof God, gij christenen, maak Hem groot 

 
 
1. Loof God, gij christenen, maak Hem groot 

in zijn verheven troon, 
die nu zijn rijk voor ons ontsloot 
en zendt zijn eigen Zoon, 
en zendt zijn eigen Zoon. 

 
2 Hij daalt uit ’s Vaders schoot terneer 

op aard om kind te zijn, 
een kindje arm en naakt en teer 
al in een kribje klein, 
al in een kribje klein. 

 
3 Verzakende zijn macht en recht, 

verkiest Hij zich een stal, 
neemt de gedaante aan van een knecht, 
de Schepper van het al, 
de Schepper van het al. 
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4 Hij ruilt met ons op vreemde wijs: 

Hij neemt ons vlees en bloed 
en geeft ons in zijns Vaders huis 
zijn eigen overvloed, 
zijn eigen overvloed. 

 
5 Hij wordt een knecht en ik een heer: 

wat win ik veel daarbij! 
Waar vindt men zoveel gulheid weer 
als Jezus heeft voor mij, 
als Jezus heeft voor mij. 

 
6 En nu ontsluit Hij weer de poort 

van ’t schone paradijs. 
De cherub staat er niet meer voor. 
God zij lof, eer en prijs! 
God zij lof, eer en prijs! 

 
 
 
Gebeden, 
     na stilgebed afgesloten met: ‘Onze Vader’ 
 
 
We luisteren naar lied 487 – Eer zij God in onze dagen 
 

1. Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria  in excelsis Deo. 
Gloria  in excelsis Deo. 
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2 Eer zij God die onze Vader 
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 

 
3 Lam van God, Gij hebt gedragen 

alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. 

 
 
Zegen, 
 a: amen, amen, amen. 
 
Orgelspel 
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