
Kerstnachtdienst 

24 december 2022

M.m.v. : Koor / band “Keruchma”   o.l.v. Wim Schelling

Organist : Rens van Rossum

Voorganger : Ds. Elzo Bijl



Welkom



NLB 478 : 1 – 4

1 Komt, verwondert u hier, mensen,

ziet, hoe dat u God bemint,

ziet vervuld der zielen wensen,

ziet dit nieuwgeboren kind!

Ziet, die 't woord is, zonder spreken,

ziet, die vorst is, zonder pracht,

ziet, die 't al is, in gebreken,

ziet, die 't licht is, in de nacht,

ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,

wordt verstoten, wordt veracht.



NLB 478 : 1 – 4

2 Ziet, hoe dat men met Hem handelt,

hoe men Hem in doeken windt,

die met zijne godheid wandelt

op de vleugels van de wind.

Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden

zonder teken van verstand,

die de hemel moet verblijden,

die de kroon der wijsheid spant.

Ziet, hoe tere is de Here,

die 't al draagt in zijne hand.



NLB 478 : 1 – 4

3 Die de hemel heeft geschapen

en versiert het firmament,

moet hier in een kribbe slapen, 

wordt in hooi en stro gewend.

Die de schone serafijnen

altijd heeft tot zijn gebod,

heeft de beesten als de zijnen

laat zich steken in dit kot, 

in de doeken, in de hoeken

van dit huisken zonder slot. 



NLB 478 : 1 – 4

4 O Heer Jesu, God en mense,

die aanvaard hebt deze staat,

geef mij wat ik door U wense,

geef mij door uw kindsheid raad.

Sterk mij door uw tere handen,

maak mij door uw kleinheid groot,

maak mij vrij door uwe banden,

maak mij rijk door uwe nood,

maak mij blijde door uw lijden,

maak mij levend door uw dood!



Stil gebed

bEmoediging en groet



Keruchma zingt :

“Kerstnacht boven 
bethlehem”



Kerstnacht boven Bethlehem

In de kerstnacht boven Bethlehem,

sprak een engel uit de hemel.

En hij maakte daar goed nieuws bekend:

God is hier, zijn naam is Jezus!

En opeens was daar een eng’lenmacht.

Een hemels leger prees de schepper.

Ere zij God, hoog in de hemel.

Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen,

engelen en mensen samen.



Kerstnacht boven Bethlehem

Laat de vreugde van de engelen

ons vandaag opnieuw omgeven.

Laat de echo van hun lofgezang

blijven klinken in ons leven.

Dat het hemels lied van toen die nacht

overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel.

Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen,

engelen en mensen samen. 



Kerstnacht boven Bethlehem

Is er iets of iemand ooit te klein

voor de God, die zelf een kind werd?

Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.

God werd mens tussen de mensen.

Wat een wonder dat God met ons is!

Liefde kent bij hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel.

Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen,

engelen en mensen samen.



Gebed voor de kerstnacht



lukas 2 : gesproken en gezongen

keruchma zingt :

‘u is heden de heiland geboren



U Is heden de Heiland geboren

Keruchma: 

En het geschiedde in die dagen,

dat er een bevel uitging vanwege Keizer Augustus,

dat het hele rijk moest worden ingeschreven

Ook Jozef trok op van Galliea,

Uit de stads Nazareth

Naar Judea, de stad van David

Om zich te laten inschrijven

Met Maria zijn vrouw.



U Is heden de Heiland geboren

En het geschiedde, dat zij daar waren

En zij baarde haar eerst geboren Zoon.

En zij wikkelde Hem in doeken

En zij legde hem in een kribbe.

Herders laat uw schapen gaan, Jezus is geboren,

En er waren Herders in diezelfde landstreek

En zij hielden wacht over hun kudde

En opeens stond er een Engel bij hun

En de heerlijkheid omstraalden hen.



U Is heden de Heiland geboren

U is heden de Heiland geboren,

Die heel het volk ten deel zal vallen.

Wees niet bevreest,

ik verkondig U grote blijdschap.

Ere zij God in de hoogste hemelen

Vrede op aarde vrede op aarde in de mensen des 

welbehage

Amen.



U Is heden de Heiland geboren

U is heden de Heiland geboren,

Die heel het volk ten deel zal vallen.

Wees niet bevreest,

ik verkondig U grote blijdschap.



koor en samenzang

“stille nacht” 



Stille nacht

Keruchma:

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.



Stille nacht

Samenzang met gemeente

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. 



Stille nacht

Samenzang met gemeente:

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!



Verkondiging

“het licht tegemoet”



Lied 503 : 1 - 4

1.

Wij staan aan een kribbe, 

aanschouwen de bron,

de oorsprong der schepping, 

de rijzende zon:

dit leven zal stralen, 

door God zelf bemind.

Wij groeten de toekomst, 

gevat in dit kind. 



Lied 503 : 1 - 4

2.

Wij lezen Gods wezen 

in het kind dat hier ligt.

De nacht geeft zijn liefde 

een helder gezicht:

die kind, dat ontvlamt 

als een aarzelend vuur,

wordt licht en geleide

in ons donkerste uur. 



Lied 503 : 1 - 4

3.

Hier tussen de schapen 

is voor Hem uit het hout

van bomen uit Eden 

een kribbe gebouwd.

Die is deze herder 

tot eerste tehuis,

en nog draagt dit hout 

Hem als Lam aan het kruis. 



Lied 503 : 1 - 4

4.

Hoe diep ook het duister 

waarin Hij verschijnt,

zijn ster aan de hemel 

heeft alles omlijnd.

Hij is ons tot lichtbron 

in donkere nacht.

Het zonlicht van Pasen 

wint hier al aan kracht!



Keruchma zingt :

“geeF ons vrede”



Geef ons vrede

Hoeveel mijlen nog te reizen?

Welke wegen nog te gaan?

Welke ster zal ons wijzen

naar dat land waar geen grenzen bestaan?

't Is de droom van alle eeuwen:

de aarde nieuw, de mensen vrij,

maar geen huilen of schreeuwen

bracht die wereld een stap dichterbij.



Geef ons vrede

Geef ons vrede.

Schijn in de donkere nacht.

Geef ons vrede

waarop de schepping wacht.

'k Zie Uw rijk in al die dromen.

'k Zie Uw licht in elke traan

en ik bid: Uw rijk kome;

dat op aarde Uw wil wordt gedaan.



dankgebed
EN 

VOORBEDEN



Keruchma zingt :

“een toeKomst vol van hooP”



Een toekomst vol van hoop

In de nacht van strijd en zorgen

Kijken wij naar U omhoog

Biddend om een nieuwe morgen

Om een toekomst vol van hoop

Ook al zijn er duizend vragen

Al begrijpen wij U niet

U blijft ons met liefde dragen

U die alles overziet



Een toekomst vol van hoop

U geeft een toekomst vol van hoop

Dat heeft U aan ons beloofd

Niemand anders, U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U heeft ons geluk voor ogen

Jezus heeft het ons gebracht

Mens, als wij, voor ons gebroken

In de allerzwartste nacht



Een toekomst vol van hoop

U geeft een toekomst vol van hoop

Dat heeft U aan ons beloofd

Niemand anders, U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U bent God, de Allerhoogste

God van onbegrensde macht

Wij geloven en wij hopen

Op het einde van de nacht



Een toekomst vol van hoop

U geeft een toekomst vol van hoop

Dat heeft U aan ons beloofd

Niemand anders, U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U geeft een toekomst vol van hoop

Dat heeft U aan ons beloofd

Niemand anders, U alleen

Leidt ons door dit leven heen



Een toekomst vol van hoop

U geeft een toekomst vol van hoop

Dat heeft U aan ons beloofd

Niemand anders, U alleen

Leidt ons door dit leven heen



collecte doel :

Bij de uitgang: 

????????????????



zegen



Ere zij God

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 - 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.
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