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KERSTAVOND 24 DECEMBER 2022 



Mobiele telefoons graag uitzetten  
 
De kerkklok wordt geluid om 18.45 uur 
 
Kerstsamenzang  Luid klokje klingelingeling   
 

Luid klokjes klingelingeling  
Luid klokjes kling  
Laat de boodschap horen  
Jezus is geboren  
Met die blijde klanken willen wij God danken  
Luid klokjes klingelingeling, luid klokjes kling  

 
Kling klokjes klingelingeling,  
kling klokjes kling.  
Kerstmis is gekomen, met zijn groene bomen  
en in alle landen gaan de kaarsjes branden.  
Kling klokje klingelingeling, klling, klokje kling 
 
De herdertjes lagen bij nachte  

 
De herdertjes lagen bij nachte 
Zij lagen bij nacht in het veld 
Zij hielden vol trouwe de wachte 
Zij hadden hun schaapjes geteld 
Daar hoorden zij engelen zingen 
Hun liederen vloeiend en klaar 
De herders naar Bethlehem gingen 
en vonden het kindje daar. 

 
Engelkens door het luchtruim zweven  

 
Engelkens door ’t luchtruim zwevend 
Zongen zo blij, zo wonderzacht 
Van de Heer van dood en leven    
Die er vrede op aarde bracht   
Glo-o-o-o-ria, in exelcis Deo ( 2x)  



Nu zijt wellecome 
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyrieleis. 
 
Herders op de velden hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 
"Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar; 
Bethl'em is de stede,waar 't is geschied voorwaar." 
Kyrieleis. 
 
Wijzen uit het Oosten uit zo verre land, 
zij zochten onze Here met offerand. 
Z'offerden ootmoedelijk myr', wierook ende goud 
t'ere van dit Kinde, dat alle ding behoudt. Kyrieleis  

 
Harpspel  
 
Welkom  -  Anna steekt de kaarsen aan:  
 

Buiten is het donker, 
Maar binnen wordt het licht. 
Vandaag gebeurt het wonder: 
Gods vrede komt in zicht. 
Want Jezus is geboren 
Aas koning in een stal. 
Laat iedereen het horen 
Dat Hij ons redden zal!  

 
Zingen    Komt allen tezamen 
Allen   Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 

komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der englen hier geboren. 

Vrouwen/meisjes Komt, laten wij aanbidden,  
Mannen/jongens komt, laten wij aanbidden, 
Allen   komt, laten wij aanbidden die Koning. 



Allen   De hemelse englen riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak.   
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden! 

Vrouwen/meisjes  Komt, laten wij aanbidden,  
Mannen/jongens komt, laten wij aanbidden,  
Allen   komt, laten wij aanbidden, die Koning. 
 
 
Bemoediging en drempelgebed 
 
Voorg.    Onze hulp is in de naam van de HEER 
Allen   Die de hemel en de aarde gemaakt heeft 
 
Nina   Goede God, wij vieren dat U dicht bij ons wilt zijn 
Allen   Laat ons ook dicht bij Ú zijn en bij elkaar. 
Nina   Het is donker in onze wereld 
Allen   Maar bij U is het licht 
Nina   daarom zijn wij blij vanavond!  
Allen   Amen  
 
Zingen   Er is een kindeke geboren  
 
Vrouwen/meisjes Er is een kindeke geboren op aard  
Allen   Er is een kindeke geboren op aard  
Mannen/jongens 't Kwam op de aarde voor ons allemaal  
Allen   't Kwam op de aarde voor ons allemaal 
 
Vrouwen/meisjes Er is een Kindeke geboren in 't strooi 
Allen   Er is een Kindeke geboren in ’t strooi 
Mannen /jongens 't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi  
Allen   't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi 
 
 
 
Het verhaal van de kleine trommelaar  
afgewisseld met harpspel 
en lied 485   Zeg eens herder 



Allen    Zeg eens herder waar kom jij vandaan? 
Vrouwen/meisjes Ik heb eens gekeken in een oude stal 
    Daar zag ik een wonder dat ‘k vertellen zal.  
 
Allen   Zeg eens herder wat heb jij gezien? 
Mannen/jongens ‘k Zag een os en ezel bij de voederbak 

het was er koud en donker,  
tocht kwam door het dak 

 
Allen   Zeg eens herder wat zag jij nog meer?  
Vrouwen/meisjes  Ja ik zag een kindje, schreiend van de kou 

En daarbij stond Jozef, die het warmen wou 
 
Allen   Zeg eens herder zag je soms nog meer? 
Mannen/jongens ‘k Zag toen dat Maria ’t kind in d’armen nam 

os en ezel keken en ook een klein lam 
 
Vervolg verhaal van de kleine trommelaar 
 
Zingen   De kleine trommelaar  
 
Ik ga naar Bethlehem, param pampam pam 
en sla mijn trom voor Hem, param pampam pam 
Want waar de ster verscheen, param pampam pam. 
is plaats voor iedereen, param pampam pam 
ram pam pampam ram pam pampam. 
Jezus de koning kwam, param pampam pam 
in de stal,  param pam pampam param pam pampam 
 
En Maria zei: param pampam pam 
Je slaat je trom zo blij, param pampam pam 
En kijk, mijn Kindje lacht, param pampam pam 
Het heeft op jou gewacht, param pampam pam 
ram pam pampam ram pam pampam. 
Sla je trommel maar, param pam pampam 
in de stal,  param pam pampam param pam pampam 



En hij sloeg de trom, param pampam pam 
het werd al stil alom, param pampam pam 
de engelen waren heen, param pampam pam 
ook d’herders een voor een, param pampam 
ram pam pampam ram pam pampam. 
Maar hij sloeg de trom, param pam pampam 
in de stal, param pam pampam param pam pampam 
 
Harpspel 
 
Zingen   Midden in de winternacht 
 

Midden in de winternacht ging de hemel open.  
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
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. Alle dieren kwamen  

Bij de schapen in de stal en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet? 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan. 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren!  

 
Voorbeden- Stil gebed- gezamenlijk gebeden oecumenisch Onze Vader 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 



Collecte-aankondiging 
 
Zingen    Stille nacht, heilige nacht  
 

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! (2x)  
 

 
Zending en zegen, door allen beantwoord met gezongen Amen.  
 
Iedereen is welkom om warme chocolademelk of glühwein te blijven 
drinken. Voor alle kinderen is er een kadootje.  
 
In deze dienst 
Cisca Best   pianiste 
Ab Berendsen    ouderling van dienst 
Ingrid de Zwart   predikant 
Anna en Nina   kindernevendienstkinderen 
Gerry Dijkstra   secondant 
Marije Groen     harpiste en kindernevendienstleiding 
Anneke Berendsen  kindernevendienstleiding 
Dieni Berendsen   Kindernevendienstleiding 



De little drumnmerboy  
 

 


