
 

       Het geschiedde in een nacht… 

       Meditatieve kerstavonddienst 

 
 

Inleidende instrumentale welkomstmuziek 

  

Intredelied: LB 477: 1, 2 en 4 

  

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. 

 

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. 

   

O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 

neem onze liefde 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. 

 

Woord van welkom   

Ontsteken kaarsen 



 

Bemoediging en Groet  

 

Ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 

O.:  die trouw blijft tot in eeuwigheid, 

A.:  die ons licht schenkt in de duisternis. 

O.:  De vrede van de Eeuwige zij met ons allen 

A.:   en zijn genade kome over ons! 

 

Drempelgebed  

 

Ouderling: Gezegend zijt Gij, God, Koning der wereld, 

  Die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen. 

Allen:  Zegen ons ook met uw licht. 

O.:  Donker is de wereld, duister vaak ons hart, 

  Zoeken willen wij het licht van uw ogen. 

A.:  Zegen ons ook met uw licht. 

O.:  Bij uw licht zien wij elkaar: mensen van uw welbehagen. 

  Houd uw gezicht voor ons niet verborgen. 

A.:  Zegen ons ook met uw licht!      

  

- We gaan staan -

  

Zingen wij als Aanvangslied: LB 444: 1, 2 en 5 

 

Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal; 

Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal. 

 

De duisternis gaat wijken van d’eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht. 

 

Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal. 

 

- We gaan zitten -  

Uitleg liturgische bloemschikking 
 

Gebed bij de opening van de Schrift  

 

Eerste Schriftlezing: Jesaja 9:1-6  

 

Instrumentaal intermezzo 
 

Tweede schriftlezing: Lucas 2:1-7           Ontsteken 5e kaars  

 

Lied: LB 483 

 

Stille nacht, heilige nacht! 

Davids Zoon, lang verwacht, 



 

die miljoenen eens zaligen zal, 

wordt geboren in Bethlehems stal, 

Hij, der schepselen Heer. 2x 

 

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. 2x 

 

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! 

 

Derde schriftlezing: Lucas 2:8-20  

 

Instrumentaal intermezzo 

 

Overweging 

 

Meditatieve muziek 

 

Lied: LB 473: 1 en 3 

 

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. 

 

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 nacht.  

 
Gedicht  

 

Mededelingen  

 

Lied: LB 487  

  

Eer zij God in onze dagen, eer zij God in onze tijd. 

Mensen van het welbehagen, roep op aarde vrede uit. 

Gloria in excelsis Deo 2x 

 

Eer zij God die onze Vader en die onze koning is. 

Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is. 

Gloria in excelsis Deo 2x 

 



 

Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs, 

geef in onze levensdagen peis en vree, kyrieleis. 

Gloria in excelsis Deo 2x 

 

Slotgedachte 
 

      - We gaan staan - 
Wegzending en Zegen 

 
Slotlied: LB 486 

 

Midden in de winternacht ging de hemel open. 

Die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet? 

 

Refrein: 

Laat de citers slaan; blaast de fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren. 

 

Vrede was het overal: wilde dieren kwamen  

bij de schapen in de stal en zij speelden samen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet? 

Refrein: Laat de citers… 

 

Ondanks winter, sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,  

want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet? 

Refrein: Laat de citers… 

 

Zie, reeds 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 bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom, 

kere om, kere om, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren! 

 

 

Een gezegend kerstfeest gewenst! 
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