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De geboorte van Jezus 

Met advent leven we toe naar Kerst, de geboorte van 
Jezus. God gaf ons licht in het donker. Wij mogen dat 
licht betekenis geven en laten zien dat we leven vanuit 
de hoop op een beter leven; dat is bloeien in Gods licht. 
Dát delen en dát vieren met de mensen om ons heen, 
maakt het leven goed. In de ander komt iets van God 
naar ons toe en zien we een glimp van het licht van 

Christus. Wij zijn mensen van de hoop. Daarom geven 
we Gods licht door. 
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Voorafgaande aan de dienst 
 
 
Lied: I heard the bells  

(Hoor de klokken klinken: “vrede op aarde”) 

 

I Heard the Bells on Christmas Day 
Their old familiar carols play, 
And mild and sweet their songs repeat 
Of peace on earth, goodwill to men. 
 
refrein: 
And the bells are ringing: “Peace on earth” 
Like a choir, they’re singing: “Peace on earth” 
In my heart i hear them: “Peace on earth” 
peace on earth, goodwill to men. 
 
And in despair I bowed my head: 
"There is no peace on earth," I said, 
"For hate is strong and mocks the song 
Of peace on earth, good will to men." 

 
But the bells are ringing: “Peace on earth” 
Like a choir, they’re singing: “Peace on earth” 
Does anybody hear them?  
peace on earth, goodwill to men. 
 
Then rang the bells more loud and deep: 
"God is not dead, nor doth He sleep; 
The wrong shall fail, the right prevail, 
With peace on earth, good will to men." 
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Then, ringing, singing, on its way, 
The world revolved from night to day, 
A voice, a chime, a chant sublime, 
Of peace on earth, good will to men! 

 
And the bells are ringing: “Peace on earth” 
Like a choir, they’re singing: “Peace on earth” 
With our hearts we’ll hear them: “Peace on earth” 
peace on earth, goodwill to men. 

 
Do you hear the bells? They’re ringing:”peace on earth!” 
Like the angels singing: ”peace on earth!” 
open up your heart and hear them: “Peace on men!” 
Peace on earth, goodwill to men.  
 
 
 
 
 
 
 
Lied: Engelen zingen 

 
In een kleine kribbe 
midden in de nacht;  
lag het Kindje Jezus, zo lang al verwacht.  
Engelen brachten het nieuws: "Ere zij God in de hoge!"  
Engelen zingen, vertellen van Jezus de Heer.  
't Wonder bezongen, Hij is de Hemelse Heer.  
Glorie en ere, prijs en lof!  
Engelen zingen,  
engelen zingen voor God!  
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Herders en de wijzen knielen voor Hem neer,  
voor Jezus de Messias, 's werelds Vorst en Heer.  
Zing met het hemelse koor: "Ere zij God in den hoge!"  
Engelen zingen, vertellen van Jezus de Heer. 
't Wonder bezongen, Hij kwam van de hemel neer.  
Glorie en ere, prijs en lof!  
Engelen zingen,  
engelen zingen voor God!  
 
 
Engelen zingen, vertellen van Jezus de Heer. 
't Wonder bezongen, Hij kwam van de hemel neer.  
Glorie en ere, prijs en lof!  
Engelen zingen,  
engelen zingen voor God!  
 
 
 
Lied: Stille Nacht  

 
Stille nacht, heilige nacht, 
alles slaapt, sluimert zacht. 
Eenzaam waakt het hoogheilige paar 
lieflijk kindje met goud in het haar. 
Sluimert in hemelse rust.(2x) 
 
Stille nacht, heilige nacht, 
Zoon van God! liefde lacht 
vriend'lijk om Uwen god'lijken mond. 
Nu ons slaat de reddende stond, 
Jezus van Uwe geboort'(2x) 
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Stille nacht, heilige nacht, 
herders zien 't eerst Uw pracht; 
door der eng'len alleluja 
galmt het luide van verre en na: 
Jezus de redder, ligt daar. (2x) 
 
 
Openingslied: Wij komen tezamen 

 
Wij komen tezamen onder sterreblinken,  
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem. 
Christus geboren, zingen d’englenkoren. 
Refr: Kom, gaan wij Hem aanbidden (3x),  

 onze Heer. 
 
Drie wijzen met wierook kwamen er van verre, 
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem.  
Herders en wijzen komen Jezus prijzen. (Refr.) 
 
Ook wij uitverkoren mogen U begroeten  
en kussen uw voeten, Immanuël.  
Wij willen geven hart en geest en leven. (Refr.) 
 
 
Kruisteken en begroeting 
 
 
Vergevingsgebed 
Voorg.: Heer, door uw geboorte geeft u ons 

hoop en licht op onze duistere wegen. 
Allen: Heer, ontferm U over ons. 
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Voorg.: Christus, wij verheugen ons 
op uw komst in deze wereld. 
Neem uit ons weg, wat de vreugde overschaduwt. 

Allen:  Christus, ontferm U over ons. 
Voorg.: Heer, U bent ons nabij gekomen, 

een lotgenoot in ons bestaan. 
Wees onze vrede en de vergeving van de 
zonden. 

Allen:  Heer, ontferm U over ons. 

 
 
 
 
Glorialied 

 
Glory be to God on high, Glory be to God 
Glory be to God on high and on earth peace to men. 
Peace to men who are God´s friends. 
We praise Thee, we bless Thee  
We adore Thee we adore Thee 
We Glorify Thee 
we give thanks for Thy great glory 
Thanks for Thy great glory. 
Lord God heavenly King God the Almighty Father 
Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ  
Lord Jesus Christ only begotten Son. 
Lord God lamb of God Son of the Father (2x) 
Thou who takest away the sins of the world have mercy 
on us( 
Thou who takest away the sins of the world receive our 
prayer 
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Thou who art seated at the right hand of the Father  



Thou who art seated at the right hand of the Father  
have mercy have mercy have mercy on us.  
For Thou alone (art) are the Holy One  
Thou alone art the Lord 
Thou alone art the most high Jesus Christ  
with the Holy Spirit in the Glory of God the Father 
Amen, Amen 
 

 
Openingsgebed 
 
Lezing: Jesaja 9, 1-3, 5-6 
Het volk dat wandelt in de duisternis, ziet een helder licht; 
een glans straalt over hen die wonen in het land van de 
dood. Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde 
vergroot. Voor uw aanschijn zijn zij vrolijk als mensen die 
opgewekt zijn bij de oogst, of jubelen bij het verdelen van 
de buit.  
Want het juk dat zwaar op hem drukt, het blok dat ligt op 
zijn nek, en de stok van zijn drijver hebt Gij stuk gebroken 
als in de dagen van Midjan.  
Want een kind is ons geboren, een zoon werd ons 
geschonken; hem wordt de macht op de schouders 
gelegd, en men noemt hem: wonderbare raadsman, 
goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Een grote 
macht en een onbeperkte welvaart zullen toevallen aan 
Davids troon en aan zijn koninkrijk, zodat het 
gegrondvest zal zijn, en stevig gebouwd op recht en 
gerechtigheid, van nu af tot in eeuwigheid. De ijver van 
de Heer der hemelse machten brengt het tot stand.  
 
Zo spreekt de Heer. – Wij danken God. 
 
Koorzang: Waarom als een kindje  



 
Waarom werd Gods zoon geboren,  
als een kindje in een stal?  
Waarom mochten herder horen  
dat dit kind hen redden zal? 
 
Zie, het was een jonge moeder,  
die dit kind ter wereld bracht. 
En in Bethlehem, Judea,  
kwam Gods Zoon in onze nacht.  
 
Zie Gods liefde, zie Zijn macht! 
 
Herders hoorden eng´len juichen.  
Aan de hemel stond een ster.  
En ze kwamen eer betuigen,  
met de wijzen van zo ver.  
 
Wie op aarde kan begrijpen,  
hoe God mensen heeft bemind?  

Want Zijn Zoon kwam als een baby. 
Zie Gods liefde in dit kind.  
Zie Gods liefde, zie Zijn macht! 
 
Zie Zijn Majesteit en glorie.  
Zie het licht in onze nacht! 
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Gedicht: Verwachting (naar Jesaja 40:31)  



 
 
Als je blijft verwachten, 

hopen dat het anders wordt 
krijg je nieuwe krachten 
lijkt het donker ingekort. 
 
 
Als je blijft verwachten 
wat de toekomst brengen zal 
krijg je nieuwe krachten 
kijk je verder dan de stal 
 
 
Als je blijft verwachten 
vol verlangen naar die dag 
krijg je nieuwe krachten 
voel je dat je leven mag 
 
 
Als je blijft verwachten 
ook al lijkt de strijd verloren 
krijg je nieuwe krachten 
want hij is in jou geboren 

 
 

Inge Klumper 
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Lied: My Lord He is a comin soon  

(Onze Heer komt) 



 

Refrein: My Lord, he is a comin' soon 
  Prepare the way of the Lord 
  Get everything ready for that day 
  Prepare the way of the Lord. 

 
If you're asleep it's time to wake up 
Awake o sleeper the King 
If you’re in the dark it's time to be lit 
Awake, o sleeper arise  

 

Refr: 
 

Come, Lord Jesus, come into my heart 
Prepare the way of the King 
He is coming, he's coming soon 
Prepare the way of the King 

 
Refr: 

 
 
EVANGELIELEZING: Volgens Lucas 2, 1-14 
 
In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, 
dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel 
zijn rijk. Deze volkstelling had voor het eerst plaats toen 
Quirinius landvoogd van Syrië was.  Allen gingen op reis, 
ieder naar zijn eigen stad om zich te laten 
inschrijven.  Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot 
het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea uit de 
stad Nazaret naar Judea, naar de stad van David, 
Betlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen 
met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl zij 
daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou 
worden; zij bracht haar zoon ter wereld, haar 



eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde Hem 
neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in 
de herberg.  

In de omgeving bevonden zich herders die in het open 
veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotse-
ling stond een engel des Heren voor hen en zij werden 
omstraald door de glorie des Heren, zodat zij door grote 
vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: 
'Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle 
boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u 
een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van 
David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het 
pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend 
in een kribbe.'  Opeens voegde zich bij de engel een 
hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met de 
woorden: 'Eer aan God in den hoge en op aarde vrede 
onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.'  

 
Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 

 
 
Acclamatie:  Kind ons geboren, Zoon ons gegeven. 
    God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig 
    Koning van de Vrede. (2x) 
 
Overweging 

 
Muzikaal intermezzo door Astrid en Rutger 
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Geloofsbelijdenis:  

 
 Ik geloof in God,  

die zoveel van mensen houdt,  



dat Hij met ons wilde meegaan  
door het leven van elke dag 

 in Zijn zoon, het Kind van Bethlehem. 
 
 Ik geloof in het Kind van Bethlehem   

 dat ook genoemd wordt: Emmanuël, God-met-ons,  
 Kind van de Vrede,  
 Verlosser van de wereld.  
 Ik geloof in dit Kind,  
 voor wie geen plaats was in de herberg, 
 maar dat met zijn ouders samen een gezin vormde.  
 Bij hem is plaats voor allen.  
 
 Ik geloof in Zijn leven voor alle mensen  
 waardoor Hij verlossing bracht  
 uit de donkerte van het kwaad.  
 
 Ik geloof dat wij de kerstboodschap  
 verder kunnen dragen 
 door de kracht van de geest,  
 welke Hij ons heeft geschonken. 
 
 Ik geloof in het kerstfeest, elk jaar opnieuw  
 daarom in een wereld van vrede 
 Amen.  
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Voorbeden 

 
We steken een kaars aan en bidden om licht 



Voor alle kinderen die geboren worden in bittere 
armoede, die niet naar school kunnen of naar een dokter 
als ze ziek zijn. 
 
A: Laat ons bidden: Heer, onze God, wij bidden U  
 verhoor ons 

 
We steken een kaars aan en bidden om licht 
Voor alle mensen die met deze feestdagen vergeten 
worden, die nergens terecht kunnen, nergens echt 
welkom zijn, voor hen die eenzaam en alleen thuis zitten. 
 
A: Laat ons bidden: Heer, onze God, wij bidden U  
 verhoor ons 

 
We steken een kaars aan en bidden om licht 
Voor alle mensen die als vreemden langs elkaar heen 
lopen, overal waar de samenleving verhardt en verwildert, 
waar egoïsme mensen blind maakt voor de medemens. 
 
A: Laat ons bidden: Heer, onze God, wij bidden U  
 verhoor ons 

 
We steken een kaars aan en bidden om licht 
Voor allen die ziek zijn geworden door het Covid-19 virus, 
om kracht en genezing; bidden we dat de epidemie mag 
worden teruggedrongen en tot een spoedig einde zal 
komen; laten we ook bidden dat iedereen zich bewust 
wordt en de nodige voorzichtigheid in acht neemt. 
A: Laat ons bidden: Heer, onze God, wij bidden U  
 verhoor ons 
 
We steken een kaars aan en bidden om licht 



Voor al onze dierbare overledenen; voor de mensen die 
de laatste tijd gestorven zijn en geen normale uitvaart 
konden krijgen en voor hun familie en voor al onze eigen 
dierbaren dat zij in vrede mogen zijn, deelachtig aan het 
eeuwig leven en de vreugde van Gods tegenwoordigheid 
 
A: Laat ons bidden: Heer, onze God, wij bidden U  
 verhoor ons 

 
We steken een kaars aan en bidden om licht 
Voor al die mensen die onze samenleving in deze 
situatie draaiend houden en daar vaak extra risico’s voor 
moeten nemen: mensen die in ziekenhuizen, in de 
medische zorg of in de thuiszorg werken, schoonmakers, 
supermarkt- en winkelpersoneel, politie en vele anderen; 
we denken aan onze regering en allen die 
verantwoordelijk zijn voor het nemen van beslissingen. 
Dat zij allen gezegend mogen worden en beschermd en 
dat zij hun dienstbare taak met vreugde en vrede en 
voldoende rust mogen kunnen vervullen.  
 
A: Laat ons bidden: Heer, onze God, wij bidden U  
 verhoor ons 

 
 
Intenties 
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Eeuwige God,  

U bent voor ons op aarde verschenen  
in het kind van Bethlehem.  
Verhoor onze gebeden, versterk ons geloof.  



Dat uw licht en vrede altijd ons deel mogen zijn.  
Help ons te leven tot eer van U. 
Wij vragen het op voorspraak 
van de heilige Maagd Maria,  
Moeder van uw Zoon, moeder van ons allen  
en van de heilige Jozef, 
aan wie Gij Jezus hebt toevertrouwd. 
Door Christus onze Heer. 
Amen 
 
 
Inleiding tot de Communie 
 
Vredeswens 
 
Overbrengen van het Heilig brood (allen gaan staan) 
 
Onze Vader  

 
A:  Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw Naam worde geheiligd; 
Uw Rijk kome;  
Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
En vergeef ons onze schulden, 
Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
En breng ons niet in beproeving, 
Maar verlos ons van het kwade. 

16 

V:  Verlos ons Heer, van alle kwaad. 

Geef vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door Uw 
barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonden en 



beveiligd tegen alle onrust: hoopvol wachtend op de 
komst van Jezus, Messias, Uw Zoon. 

 
A:  Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de 

heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 
 
 
Uitnodiging tot de Communie 
 
 
Koorlied: Angels 

 (De engelen brengen de blijde boodschap) 

 

Angels, angels in the night 
Angels, angels from on high 
Messengers of grace 
Messengers of light 
 
Angels, angels fill the skies 
Angels from the highest height 
Glory all around 
Heaven reaching out 
A song we'd never heard 
How beautiful the sound 
 
Singing Gloria 
Gloria 
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This day a Saviour has been born 
Jesus, He is Christ the Lord 
This will be a sign, you will find a child 
And suddenly the sky was filled with sacred choir 



 
Singing Gloria 
Gloria    
 
And they sang, Glory to God in the highest heaven 
Peace on the earth to those on whom His favour rests 
 
Singing Gloria 
Gloria                

 
 
 
 
 
 
 
Lied: Minuit Cretien  
(In deze Heilige nacht wordt de Verlosser geboren) 
 

Minuit Chretien  
c’est l’heure solenelle  
ou l’homme Dieu descendit jusqu’a nous. 
Pour effacer la tache originelle  
et de son Pere arreter le courroux. 
Le monde entier trêssaille d’esperance  
à cette nuit qui lui donne un sauveur. 
Peuple à genoux attends ta delivrance. 
Noel. Noel. Voici le redempteur. (2 x) 
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Le Rédempteur a brisé toute en trave  

la terre est libre, et le ciel est ouvert. 
Il voit un frère ou n’etait, qu’un esclave, 
l’amour unit ceux qu’enchainait le fer. 



Qui Lui dira notre reconnaissance, 
c’est pour nous tous qu’ll naît, 
qu’ll souffr’et meurt.  

Peuple débout chante ta délivrance. 
Noël, Noël, chantons le rédempteur. (2 x) 

 
Dankgebed na de Communie  

 
Als een licht bent U gekomen, 
Vol van kracht en genade. 
Als een ster die op gaat in de nacht, 
Zo bent U onze vrede. 
 
A:  Heden is ons een Redder geboren, 
 Christus de Heer, in de stad van David. 

 
Als een kind bent U gekomen, 
Kwetsbaar en zonder macht. 
Als een woord dat komt uit Uw eigen mond, 
Zo bent U ons tot zegen. 

 
A: Heden is ons een Redder geboren, 
 Christus de Heer, in de stad van David. 

 
Als een mens bent U gekomen, 

Vol genade, barmhartig en trouw. 
Als een knecht die zijn leven gaf, 
Zo heeft U ons verlost. 
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A:  Heden is ons een Redder geboren, 

 Christus de Heer, in de stad van David. 
 
Als brood bent U aan ons gegeven, 



Dat voedzaam is en kracht geeft. 
Als leeftocht voor zovelen onderweg, 
Zo wilt U met ons zijn. 
 
A:  Heden is ons een Redder geboren, 
 Christus de Heer, in de stad van David. 
 
Hoe kunnen wij U danken, God van ons heil? 
U bent ons op dit moment zo nabij. 

Wees dan onze sterkte 
en zet ons op het spoor van Uw toekomst. 
Amen 
 
 
Mededelingen 
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Slotgebed 

God, onze Vader,  
wij danken U voor dit vreugdevol samenzijn. 



Help ons deze kerst te geloven in het wonder 
dat een betere wereld kan, als we mensen  
van het licht worden.  
Moge Gods Geest ons kracht en moed schenken 
om het Licht van Kerstmis te laten schijnen:  
in ons hart, in ons huis en voor alle mensen dichtbij 
en ver weg.  
Amen. 
 
 
Zegenwens 
 
 
Lied: Joy to the world  

(Laat de wereld vrolijk zijn) 

 
Joy to the world! The Lord is come; 

Let earth receive her King;  

Let ev’ry heart prepare Him room,  

and heav’n and nature sing, 

and heav’n and nature sing,  

and heav’n, and heav’n and nature sing. 
 
Joy to the world! The saviour reigns;  

let men their songs employ; 
While fields and floods, rocks hills and planes, 
repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, 
repeat, repeat the sounding joy. 
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He rules the world with truth and grace,  

and makes the nations prove 
The glories of His righteousness, 



and wonders of His love, and wonders of His love,  
and wonders, wonders of His love. 
 
Joy to the world! The Lord is come; 

Let earth receive her King! 
 
 
Lied: It’s beginning  

(En overal wordt het kerst !) 

 
It’s beginning to look a lot like Christmas 
Everywhere you go 
Take a look at the five and ten, glistening once again 
With candy canes and silver lanes a glow 
 
It's beginning to look a lot like Christmas 
Toys in every store 
But the prettiest sight to see  
is the holly that will be 
On your own front door 
 
A pair of Hopalong boots  
and a pistol that shoots 
Is the wish of Barney and Ben 
 
Dolls that will talk  

and will go for a walk 
Is the hope of Janice and Jen 
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And Mom and Dad can hardly wait for school to start 
again 

 



It's beginning to look a lot like Christmas 
Everywhere you go 
Soon the bells will start 

And the thing that will make them ring  
is the carol that you sing  
right within your heart  
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“Let’s S♪ng Together” 

Wenst u prettige kerstdagen 


