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Kerstliederen voor de dienst 

 Zingen – Stille nacht  
Liedverwijzing:  Liedboek 2013, 483 
 

1. 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. 
 

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

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! 

 
 Een ster ging op uit Israël  

Liedverwijzing:  Liedboek 2013, 496 

 
1. Een ster ging op uit Israël 
na duizend en één nacht. 
Een oud verhaal werd doorverteld, 
een lied klonk onverwacht. 
Dit was het uur van onze God, 
een mensenzoon gelijk, 
die onze naam draagt en ons lot 
die nacht begon zijn Rijk. 
  

2. De herders hebben het gezien 
in de geboortestal: 
daar was het vrede en sindsdien 
zingt elk dat overal. 
Daar was het leven argeloos, 
verlosten waren zij. 
Dor hout ging bloeien als een roos, 
 woestijn werd tot een wei. 

3. Gij morgenster en mensenzoon, 
breng ons de nieuwe tijd, 
waarin de wereld wordt bewoond 
door uw gerechtigheid. 
Dan is uw heil aan ons geschied, 
u allen even na, - 
dan zingt de schepping weer dit lied 
tot in de gloria. 
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Ontmoeten 

 "Een Kindeken is ons geboren” van Jacob van Eyck, Franca 
Post op blokfluit 

• Woord van welkom  

• Bemoediging en groet  
 

Onze hulp in de naam van de Heer,  

Die de hemel, de aarde en alles wat daarop leeft,  
gemaakt heeft; 
die het kleine ziet,  
en uit het kleine zijn grootsheid laat opkomen  

die trouw bijft aan zijn belofte  
dat Hij zijn wereld zal verlossen 

 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 

Amen 
 

 Zingen – Komt allen te zamen 
Liedverwijzing; Liedboek 2013, 477 

 
1. 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! 
 
2. De hemelse eng'len riepen eens de herders 
Weg van de kudde naar 't schamel dak 
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden 
Komt laten wij aanbidden 
Komt laten wij aanbidden 
Komt laten wij aanbidden, die Koning! 
 
3. O, Kind, ons geboren, sluim'rend 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! 

 

• Inleiding 
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• Kyriëgebed 
De gebedintenties worden beantwoord met het zingen van 

 Zingen – Kyrie eleison 

 
 

 Zingen – Bethlehem, o uitverkoren stad 
Liedverwijzing; Liedboek 2013, 498  
Melodie Once in royal David’s city 
 

1. Betlehem, o uitverkoren 
stad in ’t veld van Efrata, 
in u is een vorst geboren 
als een nieuwe Jozua. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
 
2. In het ondoordringbaar duister, 
in onzekerheid en pijn, 
in het land van licht noch luister 
zal Hij onze redder zijn. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
 

3. Hef uw hoofden, kleine mensen, 
als uw nieuwe koning komt. 
Hij doorbreekt de oude grenzen, 
Hij maakt recht wat is gekromd. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
 
4. Trouw en goedheid zullen wonen 
in het land dat Hij bemint. 
Vorsten, heersers, machten, tronen 
zullen buigen voor dit kind. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

5. “Ere in de hoge”zingen 
alle engelen tezaam 
voor de herder der geringen 
tot de glorie van zijn naam. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

 

Opengaan 

• Gebed bij het openen van de Bijbel 
 Bijbellezing – Lucas 1: 46-55 

NBV 

 
46Maria zei: 
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 
47mijn hart juicht om God, mijn redder: 
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48hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. 
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 
49ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 
heilig is zijn naam. 
50Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, 
voor al wie hem vereert. 
51Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 
en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 
52heersers stoot hij van hun troon 
en wie gering is geeft hij aanzien. 
53Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, 
maar rijken stuurt hij weg met lege handen. 
54-55Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, 
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: 
hij herinnert zich zijn barmhartigheid 
jegens Abraham en zijn nageslacht, 
tot in eeuwigheid.’ 

 

 Zingen – Het lied van Maria - God wil bij mensen wonen, 
Hans Bouma, Melodie: Geef vrede Heer geef vrede Liedboek 2013, 1010 

 
1. God wil bij mensen wonen, Hij vraagt om onderdak. 
Wie stelt zich voor Hem open, wie geeft aan Hem zijn hart? 
Waar is het huis op aarde dat Hem een welkom roept, 
wie is voor onze Schepper, de mens naar wie Hij zoekt? 
 
2. Een vrouw neemt Hem ter harte, Maria is haar naam. 
haar God is haar te machtig, zij biedt haar diensten aan. 
Zij huivert van ontroering, geluk valt in haar schoot, 
God kiest haar tot de moeder van zijn geliefde Zoon. 
 
3. Maria zingt haar loflied, God voelt zich thuis bij haar. 
Wie is Hij dat Hij omziet naar haar geringe staat? 
Hij is de God der armen, voor wie Hem roept in nood, 
Hij is de mens barmhartig die ned’rig op Hem hoopt 
 

 Bijbellezing –  Lucas 2: 1-14 
NBV 
 

21 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners 
van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling 
vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging 
op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij 
vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar 
Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij 
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van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, 
zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak 
de dag van haar bevalling aan,7 en ze bracht een zoon ter wereld, 
haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een 
voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van 
de stad. 
8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze 
hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van 
de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van 
de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees 
niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met 
grote vreugde zal vervullen:11 vandaag is in de stad van David jullie 
redder geboren. Hij is de Messias,  de Heer. 12 Dit zal voor jullie het 
teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek 
gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij de 
engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 
14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel 
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’  

 
 Zingen – Ere zij God  

  
 

Ere zij God 
in den hoge. 

Vrede op aarde 
In de mensen  

een welbehagen. 
Ere zij God  

in den hoge. 
Vrede op aarde 
In de mensen  

een welbehagen. 
Ere zij God 

in den hoge. 
Vrede op aarde 
In de mensen  

een welbehagen. 
Amen 
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 Bijbellezing –  Lucas 2: 15-20 
 

15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de 
herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen 
ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft 
gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en 
Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het kindzagen, 
vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 Allen die het 
hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen 
zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef 
erover nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en 
prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het 
hun was gezegd. 

 
 Zingen – Er is een roos ontloken 

Liedverwijzing: liedboek 2013, 473 

 
1. Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in 't midden van de nacht. 
 

2. Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in 't midden van de tijd. 

3. Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in 't midden van de dood. 

 

• Overdenking 
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 Muzikaal meditatief moment; Adagio en Pastorale van Corelli, 
Franca Posst op blokfluit en Norbert Roozenburg op orgel 

 
 Zingen – Mijn ziel maakt groot de Heer 

Liedverwijzing,: liedboek 2013, 157a 

 
1. Mijn ziel maakt groot de Heer,  
mijn geest verheugt zich zeer, 
want God heeft mij, geringe,  
die Hem als dienstmaagd dien, 
goedgunstig aangezien  
en deed mij grote dingen. 
 
2. Van nu aan om wat Hij,  
de sterke deed aan mij, 
zullen mij zalig prijzen  
alle geslachten saam, 
want heilig is Zijn Naam,  
Hij zal Zijn trouw bewijzen. 
 

3. Zijn arm verstoot met kracht  
de groten uit hun macht, 
de vorsten van hun tronen,  
maar Hij maakt kleinen groot 
en zal met overvloed  
de hongerigen lonen. 
 
4. Hij heeft het lang voorzegd,  
aan Israël, zijn knecht, 
zal Hij genade schenken.  
Hij zal aan Abraham 
en al wie na hem kwam  
in eeuwigheid gedenken. 

Samen delen 
• Dank- en voorbeden 

• Inzameling van de gaven 
o 1ste Raad van Kerken doelen:  

▪ Van inloop naar uitloop | Training voor ambulante 
vrijwilligers van de Jessehof 

▪ Ondersteuning voor de Eritrees Orthodoxe Kerk 
o 2de Pastoraat en Eredienst 
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 Tijdens de collecte luisteren wij naar ‘Mary did you know’ 
gezongen door Pentatonix 

 
Mary did you know, that your baby boy 
Would one day walk on water? 
Mary did you know, that your baby boy 
Would save our sons and daughters? 
Did you know, that your baby boy 
Has come to make you new? 
This Child that you delivered, 
Will soon deliver you! 
 
Mary did you know, that your baby boy 
Will give sight to the blind man? 
Mary did you know, that your baby boy 
Would calm a storm with His hand? 
 
Did you know, that your baby boy 
Has walked where angels trod 
And when you kiss your little baby, 
You've kissed the face of God? 
Oh, Mary did you know? 
Mary did you know? 
 
The blind will see, the deaf will hear, 
The dead will live again, 
The lame will leap, the dumb will speak 
Praises of the Lamb? 
 
Mary did you know, that your baby boy 
Is Lord of all creation? 
Mary did you know, that your baby boy 
Will one day rule the nations? 
 
Did you know, that your baby boy 
Was Heaven's perfect Lamb? 
And this sleeping Child you're holding 
Is the Great I AM

Maria, wist je dat jouw kind  
eens over water zou lopen? 
Dat Hij onze zonen en dochters  
en ook jou zou bevrijden? 
Wist je, dat jouw kind 
Jou nieuw zal maken 
Dit kind dat jij het leven hebt gegeven 
Zal jou het leven geven 
 
Maria, wist je dat jouw kind 
de blinden het gezicht weer terug zou geven  
en een storm door Zijn hand zou 
doen verstillen? 
 
Wist je dat Hij heeft gelopen  
waar engelen hebben gelopen? 
En dat je, toen je een kus op Zijn 
gezicht gaf,  
God hebt gekust? 
Wist je dat, Maria? 
 
De blinden zullen weer zien  
en de doden zullen opstaan. 
De lammen zullen lopen  
en de stommen zullen het Lam prijzen. 
 
Wist je dat jouw kind  
de Heer van de Schepping is  
en op een dag  
over alle volken zal regeren? 
 
Wist je dat jouw kind 
het hemelse lam is 
dat het slapende kindje dat je vasthoudt  
de machtige IK BEN is? 

 

  



11  Hofkerk Kerstnacht  2018 

Op weg gaan 
 Zingen – Hoor de eng’len zingen d’eer 

Liedverwijzing: liedboek 2013: 481 

 
1. Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
Vrede op aarde, ’t is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voeg u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
zing met algemene stem 
voor het kind van Betlehem! 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
 

2. 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 engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

3. Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
 

• Heenzending en zegen 
 

• Zegen 
Beantwoord met gezongen amen. 
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