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Thema:   DUS TOCH! 

 

 

 

Medewerkenden: 
voorganger:  ds. Dik Bos 
ouderling:  Bert van der Haar 

piano:   Wessel Springer 

m.m.v.:  Cantorij Laudate o.l.v. Els van Nouland 
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Pianospel 

 

Zingen: 

 Allen: Lied: 477: 1, 2 en 4 
Komt allen tezamen, 

jubelend van vreugde: 

Komt nu, o komt nu naar Betlehem! 

Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.                                                                     

Komt, laten wij aanbidden,  

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning! 

 

De hemelse engelen 

riepen eens de herders 

weg van de kudde naar ’t schamel dak. 

Spoeden ook wij ons met eerbiedige  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! 

 
Cantorij:  Lied 494: 1, 2 en 3   

  Vanwaar zijt Gij gekomen, 

  wij wisten niets van U. 

  In onze stoutste dromen 

  was God nooit hier en nu. 

  Een nieuwe God zijt Gij 

  die onder ons wilt wonen, 

  zo ver weg, zo dichtbij. 

  

  Gij zijt ons doorgegeven 

  een naam, een oud verhaal 

  uw woorden uitgeschreven 

  in iedere mensentaal. 

  Ons eigen levenslot 

  met uw geluk verweven, 

  zo zijt Gij onze God. 
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  Gij zijt in ons verloren 

  wij durven U niet aan, 

  uw stem in onze oren, 

  uw komst in ons bestaan. 

  Een woord van vlees en bloed 

  een kind voor ons geboren, 

  een mens die sterven moet. 

       

Allen: Lied 478: 1, 2 en 4 
Komt, verwondert u hier, mensen, 

ziet, hoe dat u God bemint, 

ziet vervuld der zielenwensen, 

ziet dit nieuwgeboren kind! 

Ziet, die ’t woord is, zonder spreken, 

ziet, die vorst is, zonder pracht, 

ziet, die ’t al is, in gebreken, 

ziet, die ’t licht is, in de nacht, 

ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is, 

wordt verstoten, wordt veracht. 

 

Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 

hoe men Hem in doeken windt, 

die met zijn godheid wandelt 

op de vleugels van de wind. 

Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 

zonder teken van verstand, 

die de hemel moet verblijden, 

die de kroon der wijsheid spant. 

Ziet, hoe tere is de Here, 

die ’t al draagt in zijne hand. 

 

O Heer Jesu, God en mense, 

die aanvaard heb deze staat, 

geef mij wat ik door u wense, 

geef mij door uw kindsheid raad. 

Sterk mij door uw tere handen, 

maak mij door uw kleinheid groot, 

maak mij vrij door uwe banden, 

maak mij rijk door uwe nood, 

maak mij blijde door uw lijden, 

maak mij levend door uw dood. 
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Welkom, mededelingen  

- allen gaan staan – 
 

Tijdens het aansteken van de kaarsen zingen we samen lied 491 

  Kind ons geboren, zoon ons gegeven, 

 God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, 

 Koning van de vrede. 

 Kind ons geboren, zoon ons gegeven, 

 God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, 

 Koning van de vrede 

 

Bemoediging en drempelgebed 
V.:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
A.:  Die hemel en aarde gemaakt heeft.  
V.:  Gezegend zijt Gij, God, Koning der wereld  
       Die de morgen ontbood en het Licht hebt geroepen.  
A.:  Zegen ook ons met uw Licht.  
V.:  Donker is de wereld, duister vaak ons hart.  
       Zoeken willen wij het Licht van uw ogen.  
A.: Zegen ook ons met uw Licht. 
 V.:  Bij uw Licht zien wij elkaar: Mensen van uw welbehagen.  
        Houd uw gezicht voor ons niet verborgen.  
A.:   Zegen ook ons met uw Licht! 

Amen.  
 

Zingen: Allen: Lied 98: 1, 2 en 4  
 Zing een nieuw lied voor God de Here, 
 want Hij bracht wonderen tot stand. 
 Wij zien Hem heerlijk triomferen 
 met opgeheven rechterhand. 
  Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
 bevrijdend heil en bindend recht 
 voor alle volkeren op aarde. 
 Hij doet zoals Hij heeft gezegd.  
 
 Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 
 Hij heeft in goedertierenheid, 
 naar de belofte eens gegeven, 
 het huis van Israël bevrijd. 
 Zijn volk is veilig in zijn handen. 
 Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
 Zo werd tot in de verste landen 
 het heil van onze God aanschouwd. 
 
 Laat alle zeeën, alle landen 
 Hem prijzen met een blij geluid. 

Rivieren klappen in de handen, 
 de bergen jubelen het uit. 

Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
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 Hij komt, o volken wees verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 

 Zijn heil en zijn gerechtigdheid. 
 

- allen gaan zitten - 
Smeekgebed 

 

Glorialied: Cantorij zingt: Lied 307 

Gloria aan God in den hoge, 

 vrede daalt neer op de aarde, 

 in de mensen heeft Hij behagen. 

 Amen, amen. 

 

Inleidende woorden 

 

Gebed 

 

Lezing: Micha 5: 1 – 4A 

 

Zingen: Lied 498 

Allen: Betlehem, o uitverkoren stad  

in ’t veld van Efrata, 

in u is een vorst geboren 

als een nieuwe Jozua. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 

Cantorij: In het ondoordringbaar duister, 

in onzekerheid en pijn, 

in het land van licht noch luister 

zal Hij onze redder zijn. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 

Allen: ‘Ere in de hoge’ zingen 

 alle engelen tezaam 

 voor de herder der geringen 

 tot de glorie van zijn naam. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 

 

Lezing: Lucas 2: 1 – 13 

 

Cantorij zingt Lied 481: 1 en 3 (Lucas 2: 14) 

Hoor, de eng’len zingen de eer  

van de nieuw geboren Heer! 
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  Vrede op aarde, 't is vervuld: 

  God verzoent der mensen schuld. 

  Voeg u, volken, in het koor, 

  dat weerklinkt de hemel door, 

  zing met algemene stem 

  voor het Kind van Betlehem! 

  Hoor, de engelen zingen de eer  

van de nieuw geboren Heer! 

 

Lof aan U die eeuwig leeft 

  en op aarde vrede geeft, 

  Gij die ons geworden zijt 

  taal en teken in de tijd, 

  al uw glorie legt Gij af 

  ons tot redding uit het graf, 

  dat wij ongerept en rein 

  nieuwgeboren zouden zijn. 

  Hoor, de engelen zingen de eer 

  van de nieuw geboren Heer! 

 

Lezing: Lucas 2: 15 – 20 

 

Zingen: Lied 503: 1, 2, 3 en 4 

  Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron, 

  de oorsprong der schepping, de rijzende zon: 

  dit leven zal stralen, door God zelf bemind. 

  Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind. 

 

 Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt. 

 De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht: 

 dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur, 

wordt licht en geleide in ons donkerste uur. 

 

Hier tussen de schapen is Hem uit het hout 

van bomen uit Eden een kribbe gebouwd. 

Die is deze herder tot eerste tehuis 

en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis. 

 

Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt, 

zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd. 

Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht. 

Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht, 

 

Verkondiging – halverwege zingen we samen “Ere zij God” 
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Cantorij zingt: “Zingt voor Hem die alle namen”   

 

Gebeden – Onze Vader 
 Onze Vader in de hemel, 

 laat uw naam geheiligd worden, 

 laat uw koninkrijk komen 

 en uw wil gedaan worden 

 op aarde zoals in de hemel. 

 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

 Vergeef ons onze schulden, 

 zoals ook wij hebben vergeven 

 wie ons iets schuldig was. 

 En breng ons niet in beproeving, 

 maar red ons uit de greep van het kwaad. 

 Want aan U behoort het koningschap, 

 de macht en de majesteit 

 tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Collecte: Tijdens collecte zingt cantorij: “Guard him father”. 

  Behoed hem, Jozef, terwijl jij sluimert. 

  Behoed hem, Jozef, voor al het gevaar. 

  Behoed hem, Jozef, voor de duisternis. 

  Want u hebt in uw bezit Gods eigen geliefde zoon.   (vertaling) 

 

- gemeente gaat staan     - 
 
Allen zingen: Lied 487: 1, 2 en 3 

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

Mensen van het welbehagen, roep op aarde vrede uit. 

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. 

 

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. Gloria in excelsis Deo. 

 

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

Geef in onze levensdagen peis en vree, kyrieleis. 

 Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. 

   

Wegzending en Zegen 
  

 

 

 


