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Dienst in de Slangenburgse kerk 
op 24 december 2021 

Thema: een nieuw begin 
 
Afbeelding: Ein Kind is uns geboren, Beate Heinen 

Orgel 

Bemoediging en groet 

Lied: Al wie dolend in het donker (melodie: Once in Royal David’s City) 

1 Al wie dolend in het donker, 
in de holte van de nacht 
en verlangend naar een wonder 
op de nieuwe morgen wacht: 
vrijheid wordt aan u verkondigd 
door een koning zonder macht. 
 

2 Onze lasten zal Hij dragen, 
onze onmacht totterdood, 
geeft als antwoord op ons vragen 
ons Zichzelf als levensbrood. 
Nieuwe vrede zal er dagen, 
liefde straalt als morgenrood. 

3 Tot de groten zal Hij spreken, 
even weerloos als een lam. 
Het geknakte riet niet breken, 
Hij bewaakt de kleine vlam. 
Hoor en zie het levend teken 
van een God die tot ons kwam. 

Gebed (Maria de Groot)  

Aansteken van de kaarsen  
Bij aansteken van de eerste kaars: 

Licht kan levens redden, is een baken in de storm van het bestaan. 
Bij aansteken van de tweede kaars: 

Licht is de flits waarin je ziet hoe je verder moet in het donker.  
Bij het aansteken van de derde kaars: 

Licht is de lamp die de weg wijst zoals de ster van Betlehem lang geleden. 
 Bij het aansteken van de vierde kaars: 

Licht ben je zelf als je je spiegelt aan het Kind dat Licht is voor de wereld. 

Na het aansteken van de kerstkaars: Lied: LB 458 

Inleiding (afbeelding: Jezus die kaarsen aansteekt, Beate Heinen) 

Lezen: Jesaja 9: 1-6  

Lied: LB 482: 1 

Inleiding (afbeelding: Annunciatie, Beate Heinen) 
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Lezen: Jesaja 11: 1-5  

Lied: LB 460: 1, 5 en 6 

Inleiding (afbeelding: Lied der Liebe, Beate Heinen) 

Lezen: Micha 5: 1-4a  

Lied: LB 444: 5 

Inleiding (afbeelding: Kreuz und Krippe, Beate Heinen) 

Lezen: Filippenzen 2: 1-11  

Lied: LB 488 

Inleiding (afbeelding: Weihnachten, Beate Heinen) 

Evangelielezing: Lucas 2: 1-7  

Lied: LB 476: 1 en 2 

Inleiding (afbeelding: Nacht der Engel, Beate Heinen) 

Evangelielezing: Lucas 2: 8-20  

Lied: LB 468: 1, 3 en 4 

Gebeden 

(afbeelding: Ein Kind is uns geboren, Beate Heinen) 

Gedicht: Niet als een vorst zijt Gij gekomen (A.F. Troost) 

Niet als een vorst zijt Gij gekomen 
niet als een koning hoog te paard 
 
niet als een krijgsheer zonder schromen 
fier als een ridder met een zwaard 
 
niet als het zonlicht in de zomer 
niet als een vlam, niet als een vuur 
 
niet als een stormwind door de bomen – 
maar als een stilte, pril en puur. 
 

Niet als een held zijt Gij gekomen 
maar aarzelend – een dageraad 
 
met licht dat schemert aan de zomen 
en iets te hopen overlaat. 
 
Niet als een god zijt Gij gekomen 
maar als een kind, uit pijn gebaard, 
 
een kind dat lachend in zijn dromen 
de hemel in zijn hart bewaart. 

Lied: LB 483  

Wegzending en zegen 

Lied: Ere zij God 


