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Kerstklanken gezongen door het kwartet:  
Komt allen tezamen, Midden in de winternacht, Eer zij God in onze dagen 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Lied (solisten): Once in Royal Davids city 
 
1. Once in royal David’s city 
 Stood a lowly cattle shed 
 Where a mother laid her baby 
 In a manger for His bed: 
 Mary was that mother mild 
 Jesus Christ her little child 
 
2. He came down to earth from heaven 
 Who is God and Lord of all 
 And His shelter was a stable 
 And His cradle was a stall; 
 With the poor and meek and lowley 
 Lived on earth our Savior holy 
 
3. And our eyes at last shall see Him 
 Through His own redeeming love; 
 For that child so dear and gentle 
 Is our Lord in heaven above 
 And He leads His children on 
 To the place where He is gone 
 
Voorganger:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
           die hemel en aarde gemaakt heeft. 
           Sta op,  wordt verlicht, 
                        want het heil van de Heer is nabij! 
           Amen 
 
Gebed in de kerstnacht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lied (solisten): Lied 479: 1, 2 en 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Niet langer drukt ons droefheid neer: 
wij vinden vreugde in de Heer. 
Niet langer drukt ons droefheid neer: 
wij vinden vreugde in de Heer. 
Hij heeft ons van de nacht bevrijd, 
schept ons een dag vol zaligheid. 

4. Hij doet de duisternis teniet. 
En engelen zingen ons dit lied. 
Hij doet de duisternis teniet. 
En engelen zingen ons dit lied: 
glorie aan God, want vrede is 
nu hartslag der geschiedenis.

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de schriften 
 
Lezing uit Jesaja 9: 1-6 
 

1) Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.  
 Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.  
2) U hebt het volk weer groot gemaakt,  
 diepe vreugde gaf u het,  
 blijdschap als de vreugde bij de oogst,  
 zij jubelen als bij het verdelen van de buit.  
3) Het juk dat op hen drukte,  
 de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,  
 u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.  
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4) Iedere laars die dreunend stampte  
 en elke mantel waar bloed aan kleeft,  
 ze worden verbrand, een prooi van het vuur.           
5) Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;  
 de heerschappij rust op zijn schouders.  
 Deze namen zal hij dragen:  
 Wonderbare raadsman,  
 Goddelijke held,  
 Eeuwige vader,  
 Vredevorst. 
 
Zingen (solisten): Gezang 125: 1, 4 en 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  O kom, Gij sleutel Davids, kom 
 en open ons het heiligdom; 
 dat wij betreden uwe poort, 
 Jeruzalem, o vredesoord! 
 Weest blij, weest blij, o Israël! 
 Hij is nabij, Immanuël! 
 
5.  O kom, die onze Heerser zijt, 
 in wolk en vuur en majesteit. 
 O Adonai die spreekt met macht, 
 verbreek het duister van de nacht. 
 Weest blij, weest blij, o Israël! 
 Hij is nabij, Immanuël! 
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Lezing uit Lucas 2 : 1 – 5 
 
1) 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 van David afstamde,  
5) om zich te laten inschrijven samen met Maria,  
 zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.  
 
Lied (solisten) 
 
En het geschiedde in de tijd waarin Augustus leefde 
Dat op zijn keizerlijk bevel het rijk  werd ingeschreven. 
En allen gingen ze op pad  
een ieder naar zijn eigen stad 
Zoals was voorgeschreven.  
 
Ook Jozef trok uit Nazareth, een stad in Galliléa  
en ging op weg naar Bethlehem, gelegen in Judea,  
omdat hij was van het geslacht  
door koning David voortgebracht,  
een huis door God gezegend 
 
Maria, ondertrouwd met hem en zwanger in die dagen, 
Ging aan zijn zij naar Bethlehem, vervuld met vele vragen. 
Zij was verheugd, maar ook verward, 
Omdat ze, dicht onder haar hart, 
Een Godsgeschenk mocht dragen. 
 
Lezing uit Lucas 2 : 6-14 
 

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:  
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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.’ 
 
Lied (solisten): Transeamus usque Bethlehem 
 

vertaling: 
 

Laat ons naar Bethlehem gaan 
En het woord aanschouwen dat (mens) geworden is 
Maria en Jozef en het Kind, in een kribbe gelegd 
Laat ons gaan aanhoren de menigte 
van Hemelse Heerscharen die God loven 
Maria en Jozef en het Kind, in een kribbe gelegd 
Ere, Ere zij God in den Hoge 
Ere, Ere en vrede op aarde voor de mensen 
van goede wil, en vrede op aarde 
Laat ons gaan en zien wat gebeurd is. 
 
Lezing uit 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 kind zagen, 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. 
 
Muziek Largo e dolce, uit de Triosonate A majeur BWV 1032 J.S. Bach (1685-1750) 
 
Verkondiging 
 
Muziek: Siciliano uit de tweede fluitconcert BWV 1031 J.S. Bach (1685-1750) 
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Lied (solisten): Lied 483: 1, 2 en 3 
 

1. Stille nacht, heilige nacht! 
Davids zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Betlehems 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! 
   Vrede en heil, wordt gebracht 
   aan een wereld, verloren in schuld; 
   Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
   Amen, Gode zij eer! 
   Amen, Gode zij eer! 
 

Gebeden en Onze Vader 
 
WEGZENDING 
 
Slotlied (solisten): Lied 506: 1, 2 en 4 
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2. Al bent U nu nog maar een kind, 
Zo hulpeloos en klein, 
Wij weten dat het rijk begint 
Waarvan U Heer zult zijn, 
Een rijk waarin de vrede wint 
Van oorlog en van pijn. 
Wij loven U, koning en Heer,  
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 
 

4. Wij gaan op weg naar Bethlehem, 
Daar ligt Hij in een stal, 
Die koning in Jeruzalem 
Voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem 
En blij bazuingeschal: 
Wij loven U, koning en Heer,  
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 

Zegen 
 

Zingen (solisten): 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. 
 In de hoge, in de hoge, in de hoge! 
 Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
 Amen, amen. 
 

Muziek: Hark the harold angels sing - F. Mendelssohn/ Tom Parker  
 
 
 

 

Online Kerkdienst vrijdag 25 december 2020 
10.00 uur 

Voorganger: ds. Juup van Werkhoven- Romeijn 
 

U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl  
of via uw internetradio 

 

 


