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Welkom, ontsteken kerstkaars 

 

LIED 478: 1 en 4 

 
 

 4 O Heer Jesu, God en mense, 

die aanvaard hebt 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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Litanie voor de Kerstnacht met Lied 444 

 
 

 2  De duisternis gaat wijken 

van de_eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 
 

 3  Zij, die gebonden zaten  
in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten – 

begroeten ’t morgenrood. 

 

 

LEZING: Jesaja 9, 1-6  

 

TEKST 
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LIED: Al wie dolend in het donker (melodie Lied 498) 

 
 

 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: 

hoort en ziet het levend teken 

van een God die tot ons kwam. 

 

 

Overdenking voor de kerstnacht, uitlopend op: 

 

LEZING: Lukas 2, 1-20 

 

Muziek 

 

TEKST  
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LIED 486: 1, 2 en 4 

 
 

 2  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? 

Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 

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

Christus is geboren! 

 

  4  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 blaas uw fluiten aan, 

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

kere om, kere om, laat de beltrom horen:  

Christus is geboren! 
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Gebeden met acclamatie Lied 458 

 
 

Stil gebed en Onze Vader 

 

Mededelingen collecte 

 

Zending en zegen  

 

LIED 481: 1 en 3 
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 3 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 nieuwgeboren Heer! 


