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Welkom, ontsteken kerstkaars 

 

Bemoediging  

v:  Onze hulp is de naam van de Heer, 

A:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v:  U bent de God die wonderen doet. 

 We vieren dat het kind van liefde en vrede is geboren. 

A:  Geef dat we Hem mogen vinden en lezen in elkaars ogen. 

v:  Woord en Licht ons gegeven 

A:  Laat ons zingen voor hem. Amen 

 

Gebed om ontferming  

met ontsteken van adventskaarsen en kerstkaars  

en telkens een couplet van Lied 463: 1, 6, 7 en 8 

 
 

 6  Kyrie eleison, 

dat Gij u erbarmt, 

onze kille koude 

met uw licht verwarmt! 

 

 7  Christe eleison, 

nog is niet verstomd 

ons verlangend roepen 

dat Gij spoedig komt! 

 

 8  Kyrie eleison, 

wees genadig, Heer! 

Breng ons naar de morgen 

wacht niet langer meer!  
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Gloria: Lied 471 

 
 

 2 O, Jesu parvule, 

U leeft met ons mee, 

troost mij in mijn lijden, 

o puer optime. 

Uw komst zal ons bevrijden, 

voorbij zijn ach en wee. 

Schenk ons pais en vree, 

schenk ons pais en vree. 

 

  

Lezing: Jesaja 52, 7-10   

 

Tekst 
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Lied: 484 

 
 

 

 2 The shepherds feared and trembled 

when lo! above the earth, 

rang out the angel chorus 

that hailed our Saviour’s birth! 

refrein 

 3 Down in the lonely manger 

the humble Christ was born, 

And God sent our salvation 

that blessed Christmas morn. 

refrein 
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Overdenking voor de kerstmorgen, uitlopend op: 

 

Lezing: Johannes 1, 1-14 

 

Stilte  

 

Muziek 

 

Lied: Een lied klinkt in de wereldnacht (ZZZ 686: 1, 2 en 3) 

 
 

2. De wolken breken, waar dit lied 

op vredesvleugels wiekt. 

De wijde wereld raakt vervuld 

van hemelse muziek. 

Zij wordt vanuit haar diepe nacht 

gewekt door deze klank, 

haar spraakverwarring overstemd 

door engelengezang. 

3 De aarde, in zichzelf verdeeld, 

zucht in haar barensnood 

van eeuwenlange duisternis, 

van leven totterdood. 

De mensen, met elkaar in strijd, 

zijn nog verdoofd door angst. 

Zij zullen zwijgen, sterker klinkt 

dit engelengezang.
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Gebeden met acclamatie Lied 458 

 

Stil gebed en Onze Vader 
 
Mededelingen collecte 
 
Zending en zegen  
 
Lied 477: 1 en 2  (Virtueel Kerstkoor) 

 

 2  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. 


