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Orgelspel 

 

 

Welkomstwoord 

 

 

Aansteken van de kaarsen 

 

De nacht was plotseling voorbij voor herders in het veld.  

Hier schijnt het licht voor u en mij, de wereld staat versteld.  

Wie lichtjes in zijn ogen krijgt en zomaar liedjes zingt 

is welkom in Gods koninkrijk en welkom bij dit kind 

 

 

We luisteren naar: Lied 505 – In de nacht gekomen 

 

1. In de nacht gekomen 

 kind van hogerhand, 

 licht in blinde ogen, 

 licht dat zingend brandt, 

 kom in onze dagen, 

 kom in onze nacht, 

 hoor de aarde klagen 

 Heer, de wereld wacht. 

 

2. In de nacht gekomen 

 kind dat met geduld 

 eeuwenoude dromen 

 eindelijk vervult, 

 kom in onze dagen, 

 kom in onze nacht, 

 komt met uw gestage, 

 milde overmacht. 
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3. In de nacht gekomen, 

 onmiskenbaar kind, 

 kom, doorwaai de bomen, 

 zachte zuidenwind, 

 kom in onze dagen, 

 kom in onze nacht, 

 laat uw morgen dagen, 

 kom – de wereld wacht. 

 

 

Bemoediging en drempelgebed 

 

 

We luisteren naar:  Lied 489:  vers 1 en 2 

 

1. Komt ons in diepe nacht ter ore: 

 de morgenster is opgegaan, 

 een mensenkind voor ons geboren, 

 ‘’God zal ons redden’ is zijn naam. 

 Open uw hart, geloof uw ogen, 

 vertrouw u toe aan wat gij ziet: 

 hoe 't woord van God van alzo hoge 

 hier menselijk aan ons geschiedt. 

 

2. Geen ander teken ons gegeven 

 geen licht in onze duisternis 

 dan deze mens om mee te leven 

 een God die onze broeder is. 

 Zing voor uw God, Hij openbaarde 

 in Jezus zijn menslievendheid. 

 Zo wordt de wereld nieuwe aarde 

 en alle vlees aanschouwt het heil. 
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Gebed voor de nood van de wereld 

 

We luisteren naar het glorialied: Lied 477: vers 5 

 

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 

 

 
 

We luisteren naar: Stille nacht, heilige nacht  

    Tekst: Erik Idema m: Stille nacht 

 

 Stille nacht, heilige nacht.  

 Hoor, een stem fluistert zacht.  

 Het begint met een hemelse groet:  

‘Er zij licht’ en de aarde wordt goed.  

Woord van God als begin.  

Woord van God als begin.  
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Stille nacht, heilige nacht  

heeft opnieuw hoop gebracht:  

Het wordt licht door een kind  

in een stal dat de wereld verwonderen zal.  

Levend woord in de nacht.  

Levend woord in de nacht.  

 

Stille nacht, heilige nacht.  

Zing een lied, onverwacht.  

Breng in donkere nacht het bericht:  

ook voor jou is er leven en licht. 

Licht als in het begin.  

Licht als in het begin.  

                                              

Gebed voor de opening van het Woord  

 

Lezing: Lucas 2 vers 8 –  14 

 

We luisteren naar: Lied 464 vers 9 en 10 

 
  9. Een engel spreekt, een herder ziet 
 het donker wijken voor een lied. 
 En even staat door dit bericht 
 de aarde in een hemels licht! 
 
10. De hemel zingt de aarde voor. 
 En samen vormen wij het koor 
 dat God alleen de glorie zingt 
 omdat zijn licht de nacht bedwingt! 
 
 
Lezing: Lucas 2 vers 15 – 20 
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We luisteren naar: Lied 475 – Ik mag hier aan uw kribbe staan 

 
1. Ik mag hier aan uw kribbe staan, 
 Heer Jezus, licht en leven. 
 Ik draag U als geschenken aan 
 wat Gij mij hebt gegeven. 
 U zij mijn hart en ziel gewijd, 
 mijn geest, mijn zin, mijn innigheid. 

 O neem ze aan als gaven. 

2. Voor ik als kind ter wereld kwam, 
 zijt Gij voor mij geboren. 
 Eer ik een woord van U vernam, 
 hebt Gij mij uitverkoren. 
 Voordat uw hand mij heeft gemaakt, 
 werd Gij een kindje, arm en naakt, 
 hebt Gij U mij gegeven. 
 
3. Temidden van de nacht des doods 
 zijt Gij, mijn zon, verrezen. 
 O zonlicht, mild en mateloos, 
 uw gloed heeft mij genezen. 
 O zon die door het donker breekt 
 en ’t ware licht in mij ontsteekt, 
 hoe heerlijk zijn uw stralen. 
  

Lezing: Johannes 1 vers 1 - 5 

 

We luisteren naar: Lied 488 – In den beginne was het woord 

 

1. In den beginne was het woord, 

 op aarde is zijn stem gehoord 

 die spreken wil tot elk geslacht, 

 Hij werd geboren in de nacht 
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2. Hij werd geboren in de nacht 

 die al het licht heeft voortgebracht, 

 aan zon en maan zijn teugel legt, 

 Hij is de Heer, Hij werd een knecht. 

 

 

3. Hij is de Heer, Hij werd een knecht, 

 op Hem wordt alle last gelegd, 

 Hij woont te midden van het kwaad, 

 Hij troont in onze lage staat. 

 

 

4. Hij troont in onze lage staat 

 waar al wat leeft verloren gaat, 

 Hij kwam toen niemand naar Hem riep,  

 dit licht dat zoveel luister schiep. 

 

 

5. Dit licht dat in het duister sliep 

 is God die ons bij name riep, 

 Hij roept totdat Hij wordt gehoord, 

 in den beginne was het woord. 

 

 

 

Verkondiging 

 

 

Orgelspel 
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Gebeden,  

              afgesloten met:  ‘Onze Vader’ 

 
Onze Vader 

die in de hemel zijt, 

Uw Naam worde geheiligd; 

Uw Koninkrijk kome, 

Uw wil geschiede gelijk in de hemel als op aarde 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze, 

want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid.  
Amen. 

 

We luisteren naar: ‘Ere zij God’. 

 

Zegen 

 a.: amen, amen, amen. 

Orgelspel 

 

 

voorganger:  ds. Co Janssen 

ouderling:  Dinie Kossink 

organist:  Gerrit Ebbekink 

dwarsfluit: Gerlien Hilhorst 

lector:  Henny Lubberdink 

zang: o.l.v.:  Nelleke Dillingh 


