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Inleidend orgelspel 
Welkom en gebed: CV; Berendjan (Jesaja 9:5-6) 
 
Zingen: Psalm 33: 5 en 11 
5. Geen ding geschiedt er ooit gewisser, 
Dan 't hoog bevel van 's HEEREN mond: 
Zijn Godd'lijk' almacht spreekt, en 't is er 
Zijn wil gebiedt, en 't wordt terstond. 
Schoon de heid'nen samen 
List op list beramen, 
God verbreekt hun raad; 
Schoon de mogendheden 
Snood ontwerpen smeden, 
Hij belacht haar haat. 
 
11. Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 
In Hem verblijdt zich ons gemoed, 
Omdat wij op Zijn naam vertrouwen, 
Dien Naam, zo heilig, groot en goed. 
Goedertieren Vader, 
Milde zegenader, 
Stel Uw vriend'lijk hart, 
Op Wiens gunst wij hopen, 
Eeuwig voor ons open; 
Weer steeds alle smart. 
 
Schriftlezing (kinderen): 
Lukas 1:26-35 
 
Kinderen zingen: Stille nacht 
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. 
 
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, 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! 



 
Schriftlezing (kinderen): 
Lukas 2:1-7 
 
Kinderen zingen: Zijn naam is Jezus 
Zijn naam is Jezus, Jezus is zijn naam 
Hij is de Redder die God aan de wereld geeft 
Dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft 
Zijn naam is Jezus  
 
Voor dit kleine Kindje buigen wij ons neer 
Hij is de Messias, Hij is onze Heer’ 
Hij is de Messias, Hij is onze Heer’ 
Zijn naam is Jezus, Jezus is zijn naam 
Hij is de Redder die God aan de wereld geeft 
Dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft 
Zijn naam is Jezus 
 
Voor die grote Koning buigen wij ons neer 
Hij is de Messias, Hij is onze Heer’ 
Hij is de Messias, Hij is onze Heer’ 
Zijn naam is Jezus, Jezus is zijn naam 
Hij is de Redder die God aan de wereld geeft 
dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft 
Zijn naam is Jezus 
 
Meditatie: Ds. Hoefnagel over Lukas 2:1-7 
 
Kinderen zingen: Eeuwenlang geleden 
Eeuwenlang geleden in een donker dal  
Zochten herders naar een kindje in een arme stal.  
Nog maar pas geboren, al zo lang verwacht  
En er zongen engelenkoren door de nacht.  
Ze zongen gloria, gloria, voor het kindje klein en teer,  
Gloria gloria voor de allerhoogste Heer.  
 
Eeuwenlang geleden was ik er niet bij,  
Maar het wonder is gebleven ook voor jou en mij.  
Want datzelfde kindje uit die arme stal  
Eren wij nu als de Koning van ’t heelal.  
Wij zingen gloria, gloria, voor het kindje klein en teer,  
Gloria, gloria voor de allerhoogste Heer. 
 
Kinderen zingen: Midden in de winternacht 
Midden in de winternacht, ging de hemel open.  
Die ons ’t heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  



 
Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister  
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister  
Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan  
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan, 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
Samenzang: Heerlijk klonk het lied der eng’len  
Heerlijk klonk het lied der eng'len, in het veld van Efrata: 
ere zij God in de hoge, looft de Heer, Halleluja! 
Refrein: 
Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen; 
zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem. 
 
Jezus kwam op aarde neder als een kindje klein en teer; 
maar, hoe arm Hij toen mocht wezen, Hij was aller Hoofd en Heer. 
Refrein 
 
In een kribbe lag Hij neder, weldra werd een kruis Zijn troon; 
ja, om zondaars te verlossen, droeg Hij spot en smaad en hoon. 
Refrein 
 
Leer ons bij Uw kribbe buigen, leer ons knielen bij Uw kruis, 
leer ons in Uw naam geloven, neem ons eens in 't Vaderhuis. 
Refrein 
 
Kerstverhaal 
 
Samenzang: Uit ‘Hoe zal ik U ontvangen’ 
5. Zo diep waart Gij bewogen: 
Gij daalde van uw troon; 
uit Godd’lijk mededogen 
zocht Gij der mensen woon, 
Gij die de last der volken, 
hun plagen duizendvoud, 
wat niemand kan vertolken, 
in liefd’ omsloten houdt. 
 
7. Nog eens zal Hij verschijnen 
als richter van 't heelal, 
die 't hoofd van al de zijnen 
voor eeuwig kronen zal. 
Nog is die dag verborgen, 
wacht hem gelovig af, 
terwijl de grote morgen 
reeds schemert boven 't graf. 
 
Sluiting door Ds. Hoefnagel 
 


