
Liturgie voor de viering van de Kerstnacht 24 december 2018  

 

Plaats: Ontmoetingskerk 

 

Aanvangstijd: 22.00 uur 

 

Voorganger: ds. Peter van der Schans 

 

Organist: Marjan Klein-Spijker 

 

Koor: Peppers uit IJsselstein 

 

 

 
 

Verrast door grote vreugde 

 

Protestantste gemeente te IJsselstein 

 

 
 

De Paaskaars brandt 

 

Ruimte voor ontmoeting in de hal en de kerkzaal 
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Peppers zingt: ‘O come all ye faithful’ 

 

(Komt allen tezamen) 

 

O come, all ye faithful 

Joyful and triumphant 

O come ye, o come ye to Bethlehem 

Come and behold Him 

Born the King of Angels! 

O come, let us adore Him 

O come, let us adore Him 

O come, let us adore Him 

Christ the Lord 

 

Oh, sing, choirs of angels 

Sing in exultation 

Sing all that hear in heaven God’s holy word. 

Give to our Father, glory in the highest. 

O come, let us adore Him 

O come, let us adore Him 

O come, let us adore Him 

Christ the Lord 

 

All hail, Lord we greet Thee 

Born this happy morning 

O Jesus for evermore be Thy name adored 

Word of the Father, now in flesh appearing 

O come, let us adore Him 

O come, let us adore Him 

O come, let us adore Him 

Christ the Lord 

 

Komt allen tezamen! Blij en triomfantelijk, geboren is de vorst der engelen. 
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Oh, koren van engelen, zing opgetogen. Zing allen die in de hemel Gods woord horen. Geef 

de hoogste eer aan onze Vader. 

Alle eer, God, we groeten U, geboren deze gelukkige morgen.  

O Jezus, want eeuwig wordt Uw naam aanbeden. Woord van de Vader, nu in het vlees.  

O kom, laten we Hem aanbidden Christus de Heer. 

 

We zingen: Lied 476:1 en 2 

 

De dienstdoende ambtsdragers komen binnen 

 

 
 

Welkom door de voorganger 

 

AAN HET BEGIN 

 

Toewijding door stil gebed en kort orgelspel 

 

We gaan staan 

 

Groet 

 

Bemoediging 

 

We zingen: Intochtslied (staande): Psalm 33:1 

 

De gemeente gaat weer zitten 

 

Gebed aan het begin, dat we besluiten met het zingen van: “Heer, ontferm U!” 

 

O God, 

soms maakt het geen verschil of we 

onze ogen open of gesloten houden  

zo donker is het in de wereld. 
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Heer, wilt U ons laten zien hoe groot 

het verschil is tussen de nacht waarin  

wij wakker liggen van angst en verdriet 

en deze nacht waarin U verschijnt. 

 

Wij bidden U: wordt geboren onder ons 

en maak onszelf  

tot lichtbrengers en vertellers van vreugde 

in uw naam in de nachten die komen gaan, 

in de dagen van duisternis waarin wij bestaan. 

(naar Maria de Groot) 

 

Daarom bidden en zingen we samen: 

 … 

 

We zingen het loflied: Lied 481:1 en 2 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

In deze stille, heilige nacht, God,  

is ons een licht opgegaan; 

wil ons er van doordringen,  

dat dit ons levenslicht is, 

verhelder alle donkere nachten  

door de hoop op uw dageraad; 

schenk ons de vreugde die blijft,  

nu en in uw rijk dat komt. 

Dat bidden we voor ons hier in de kerk, 

voor mensen die thuis meeluisteren 

nu of later. 

Amen. 

 

(W.R.van der Zee_Zondagswoorden_p27) 

 

Eerste Schriftlezing: Jesaja 52:7-10 

 
7Hoe welkom is de vreugdebode 

die over de bergen komt aangesneld, 

die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, 

die redding aankondigt en tegen Sion zegt: 

‘Je God is koning!’ 
8Hoor! Je wachters verheffen hun stem, 

samen barsten ze uit in gejuich, 

want ze zien het met eigen ogen: 

de HEER keert terug naar Sion. 
9Breek uit in gejubel, 

ruïnes van Jeruzalem, 

want de HEER troost zijn volk, 
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hij koopt Jeruzalem vrij. 
10De HEER ontbloot zijn heilige arm 

ten overstaan van alle volken, 

en de einden der aarde zien 

hoe onze God redding brengt. 

 

We zingen: Lied 498:2 en 4 

 

2. 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. 

 

4. Trouw en goedheid zullen wonen 

in het land dat Hij bemint. 

Vorsten, heersers, machten, tronen 

zullen buigen voor dit kind. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 

 

Tweede Schriftlezing: Lucas 2:1-14 

 

21In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich 

moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van 

Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats 

waar hij vandaan kwam. 4Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad 

van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5om zich te laten inschrijven 

samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6Terwijl ze daar waren, brak de 

dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze 

wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was 

in het nachtverblijf van de stad. 
8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun 

kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het 

stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet 

bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal 

vervullen: 11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 
12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek 

gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels 

leger dat God prees met de woorden: 
14‘Eer aan God in de hoogste hemel 

en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 

 

Peppers zingt: ‘Angels we have heard on high’ 

 

Angels we have heard on high 

Sweetly singing o'er the plains 

And the mountains in reply 

Echoing their joyous strains 
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Gloria in excelsis Deo 

Gloria in excelsis Deo 

 

Come to Bethlehem and see 

Christ whose birth the angels sing 

Come adore on bended knee 

Christ the Lord the newborn King 

 

Gloria, in excelsis Deo 

Gloria, in excelsis Deo 

 

See him in a manger laid 

Whom the choirs of angels praise 

Mary, Joseph, lend your aid 

While our hearts in love we raise 

 

Gloria, in excelsis Deo 

Gloria, in excelsis Deo 

 

Engelen die we uit de hoogte hebben gehoord lieflijk zingend over de vlakten. 

En de bergen antwoorden een echo van hun vreugde. Gloria in excelsis Deo! 

Kom naar Bethlehem en zie Christus wiens geboorte de engelen bezingen. 

Kom en aanbid op je knieën Christus de Heer, de pasgeboren Koning. 

Zie hem in een kribbe liggen wie de koren van engelen prijzen. Maria en Jozef, help, terwijl 

we onze harten verliefd verhogen. Gloria, in excelsis Deo. 

 

Derde Schriftlezing: Filippenzen 4:4-7 

 
4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5Laat iedereen u 

kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6Wees over niets bezorgd, maar vraag God 

wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand 

te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 

 

We zingen: Lied 506:1 en 2 

 

Verkondiging 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus! 

 

Verrast door grote vreugde! Het is een nacht van vreugde. De engel verkondigt aan de 

herders: Jullie redder is geboren. En dat is nieuws dat het hele volk met vreugde zal vervullen. 

Maar ik kan niet over die vreugde vertellen, als het niet eerst gaat over verdriet. Anders praat 

en preek ik over onze gevoelens heen. 

 

Wat neem je mee naar de tafel voor het Kerstdiner? Tenminste als je het diner zelf 

klaarmaakt? Je kunt de gerechten verdelen over de tafelgenoten. De één maakt dit, de ander 

dat. En misschien neemt iemand wel kroketten mee. Maar je neemt vast ook mee een pot 

verdriet. Niet te koop in de supermarkt. Maar toch. 
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Ik kom er op door een serie prenten die ik vorige week zomaar op Instagram tegenkwam van 

een Vlaamse kunstenaar, illustrator: Eva Mouton. Kijk naar de eerste verbeelding: 

 

 
 

Kroketten? Ja, kan. Wij hebben in ons gezin op Tweede Kerstdag in elk geval een chef frituur. 

Of hij kroketten bakt, weet ik nog niet. 

Maar een pot verdriet heeft ieder wel. Op deze verbeelding heet het verdriet Ronny. Ronny 

kan van alles zijn. Verdriet om – en vul maar voor jezelf in: ziekte of een slecht bericht 

daarover; ongeval; gebroken relatie; verlies aan het leven door een verslaving of 

overspannenheid; verdriet om verlies aan begrip, inzicht, geheugen; verlies aan geld en goed; 

je onzekerheid over toekomst; verlies aan vrijheid omdat iemand de gevangenis in moet; 

verlies aan de dood door rampen in de natuur of oorlogsgeweld; mensen op de vlucht, 

kinderen nog op zoek naar asiel. En nog wel meer dat er in uw hoofd en hart huist. 

Bij Eva en haar partner Bert heeft het verdriet twee namen. Want in april post ze op 

Instagram: “Onze dochter Coco en zoon Mingus zijn geboren en gestorven in Gent op 14 

april 2018. We zijn zo fier, en zo verdrietig.” 

En aan het einde van het jaar schrijft ze bij deze en de volgende verbeeldingen die ik laat zien:  

“Het einde van het jaar, da’s familiefeesten, en terugkijken. Sommige mensen zullen een grote 

pot geluk mee hebben naar het feest. Anderen een pot frustratie. Of verdriet. Of woede. Bij de 

meesten is het genuanceerder. Ook bij mij. Naast verdriet was er ook veel warmte, 

vriendschap, een eigen huis, het werk dat tamelijk goed bleef gaan. Anyway, dit is Eva’s 

gedacht over verdriet tijdens de feesten.” 

 

Goed, je neemt eten mee voor de Kerstmaaltijd. Maar ook een pot verdriet. Ronny. 
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Je kunt proberen hem in een hoekje te zetten. Een beetje wegmoffelen. En er maar langs heen 

kijken. Net doen of de pot er niet is. Maar dat gaat niet helpen.  

Dan wordt de pot alleen maar groter. Eva Mouton zegt dat de pot dan barst en de klodders 

tegen de keukentegels spatten. 

 

Wat dan wel? 

 

 
 

Het beste wat je kan doen is de pot verwelkomen. En zeggen: “Ah, Ronny, gij zijt ook mee. 

Natuurlijk zijt gij ook mee.” Zet de pot op de tafel. Op weg naar Kerst zit verdriet je dwars. 

Op zo’n geweldig feest, vol rust en vrede, vol saamhorigheid en gezelligheid, is het extra 

pijnlijk als er gemis is. Als er lege plekken zijn. Verdriet om zo veel. Je kunt dat maar beter 

niet onderdrukken, of wegmoffelen. Zet de pot maar op tafel. Letterlijk. Of figuurlijk. Maar 

doe het! Oog in oog. Want dan heb je de keus: 
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Laat ik hem dicht of niet. Til ik het deksel een beetje op, of schud ik vanavond eens goed aan 

die pot. Of doe ik dat niet.  

Ik denk, dat het goed is om zo om te gaan met het verdriet dat je meedraagt naar het 

Kerstfeest. Ontwijk het niet. Stop het niet weg. Kijk het aan. Benoem het voor je zelf en met 

je tafelgasten. Dat maakt het al beter hanteerbaar. Ietsje gemakkelijker om er mee om te gaan. 

Het wordt alleen maar groter als je het niet erkent. Als er geen plaats voor is. Laat er ruimte 

zijn. 

 

Maar vannacht wil ik er nog meer aan toevoegen. Je kunt nog meer meekrijgen. Ik vraag 

ruimte voor de verrassende vreugde die er ook mag zijn. De traan van verdriet kan overgaan 

in de traan van vreugde. Ik wil aan tafel het verhaal over de komst van God naar ons vertellen.  

 

Eeuwenoude woorden van Jesaja worden werkelijkheid. Het volk is verplaatst. Gevangen 

weggevoerd naar Babylon. Weg van huis en haard, vast gezet in den vreemde. Verdriet om 

een mooi verleden. Geen toekomst. Maar er komt een kentering. God bevrijdt het verstrooide 

en vertrapte volk. God komt zijn volk te hulp in een tijd zonder hoop. Het volk mag terug naar 

huis. De koning naar Gods hart zal de puinhopen laten juichen. Mensen worden blij. 

 

Het verhaal van het kind in de kribbe is ook zo’n vrolijk, positief verhaal. Het kindeke Jezus 

brengt blijdschap en vreugde. En dat is diepe vreugde waar je intens van kunt genieten. Het is 

geen oppervlakkige blijdschap, maar doorleefde blijdschap. Een kind brengt al vreugde en 

ontspanning in de wereld. Tenminste normaal gesproken kunnen ouders met blijdschap de 

geboorte van hun kind aankondigen. Al vertellen Eva en Bert ook hoe het anders kan. En 

anders kan ik het zelf wel. Maar de komst van Jezus brengt zéker blijdschap. De engel 

kondigt het aan: “2:10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed 

nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad 

van David jullie redder geboren.” Dit kind brengt redding. En daarom blijdschap. Dit kind 

maakt het begin van redding uit nood en dood. Bevrijding aan wie vastgelopen zijn. 

Verlossing aan wie klem zit. Doorkomen aan leed, pijn, verdriet. Maar dan moet je wel het 

hele leven van dat kind erbij betrekken. En zelfs zijn sterven. En nog even verder: ook zijn 

opstanding. En als je dan terug kijkt besef je de betekenis van dit tere begin. 

Voor mij betekent dat tenminste drie dingen: 

1. Ik ervaar door het vertrouwen in Jezus, in het levensverhaal van Jezus troost en 

bemoediging bij moeilijke momenten in mijn leven. Het geeft me moed om bij de 
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dieptepunten in mijn leven de draad weer op te pakken. Dóór te gaan. Een nieuwe start te 

maken. (Comfort) 

2. Ik beleef er uitdaging aan. Het vertrouwen helpt me om geen genoegen te nemen met de 

situatie zoals die is. Met het leven zoals het zich kan aandienen. Met al zijn onrecht, leed en 

verdriet. Ik word aangespoord en bemoedigd om te proberen het samenleven van mensen ten 

goede te veranderen. Om te werken aan een samen leven waar God blij om zal zijn. En 

zodoende ook wij mensen. (Challenge)  

3. En voor mij heeft vertrouwen betekenis, omdat ik me verbonden weet met andere mensen 

die geloven. Ik hoor ergens bij. Ik tel mee. Ik ben onderdeel van een gemeenschap. 

(Belonging) 

 

God is gekomen om vreugde te brengen. Ook in de geboorte van het kindeke klein. Laten we 

die vreugde proeven. En er bij blijven! 

 

(Lied 502) 

 

1. Wij zingen door de tranen heen, 

vér boven onze macht, 

omdat in ongekende nacht 

als blijvend teken van de dag 

één ster ons tegenlacht. 

 

3. Dan toch, door onze tranen heen, 

vér boven onze macht: 

God heeft naar mensen omgezien! 

Dit Kind, hier aan het licht gebracht: 

zó heeft Hij ons gedacht! 

 

Zo worden we verrast door grote vreugde. Geef verdriet een plek aan tafel. En open je voor de 

blijde boodschap. Geniet misschien in stilte, misschien met een glimlach op je gezicht.  

Al dan niet met kroketten erbij. 

 

Amen. 

 

Meditatief moment: Peppers zingt: ‘Joy to the world’ 

 

Joy to the world, the Lord is come 

Let earth receive her King 

Let every heart prepare Him room 

And Heaven and nature sing 

And Heaven and nature sing 

And Heaven, and Heaven, and nature sing 

 

Joy to the World, the Savior reigns! 

Let men their songs employ 

While fields and floods, rocks, hills and plains 

Repeat the sounding joy 

Repeat the sounding joy 

Repeat, repeat, the sounding joy 
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No more let sins and sorrows grow, 

Nor thorns infest the ground, 

He comes to make, his blessings flow 

Far as the curse is found 

Far as the curse is found 

Far as, far as, the curse is found 

 

He rules the world with truth and grace 

And makes the nations prove 

The glories of, His righteousness 

And wonders of His love 

And wonders of His love 

And wonders, wonders, of His love 

 

Vreugde voor de wereld, de Heer is gekomen. Laat de aarde haar Koning ontvangen. Laat elk 

hart Hem ruimte geven. En hemel en natuur zingen: Vreugde voor de wereld, de Heiland 

regeert! Laat men zingen, terwijl velden en overstromingen, rotsen, heuvels en vlaktes de 

klinkende vreugde herhalen. Laat geen zonden en zorgen meer groeien, noch doornen 

besmetten de grond. Hij komt om zijn zegeningen te laten stromen zo ver als de vloek is 

gevonden. Hij regeert de wereld met waarheid en genade. En bewijst de naties de glorie van 

zijn gerechtigheid en wonderen van zijn liefde. 

 

We zingen: Gezang 112 (Zingenderwijs) O, kind van het licht 

t. Harry Tacken 

m. J.S. Bach (1685-1750) 

 

1. O kind van het licht, 

o ster in de nacht.  

Gezonden als een hemelgroet, 

een mensenkind van vlees en bloed 

verschaft de wereld nieuwe moed. 

O kind van het licht, 

o ster in de nacht. 

 

2. O kind van het licht, 

o ster in de nacht. 

Gekomen als het Woord van Hem 

die tot ons spreekt met klare stem 

hier in dit kind van Bethlehem. 

o kind van het licht, 

o ster in de nacht. 

 

3. O kind van het licht, 

o ster in de nacht. 

De liefde die de hemel schenkt 

wanneer de Eeuwige ons wenkt 

is vreugde die de vrede brengt. 

O kind van het licht, 

o ster in de nacht. 
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We luisteren naar ‘Ik kondig u met vreugde aan’ van André Troost 

  

1. Ik kondig u met vreugde aan:  

het Licht vannacht voor ons geboren!  

Immanuël – zo luidt de naam  

die lachen zal in aller oren. 

 

2. Ziehier de mens door God bedoeld:  

een vonkje, klein – een kind, zo teder.  

Hij peilt de diepste pijn, Hij voelt  

met hoeveel strijd wordt geleden. 

 

3. Hij zal de vorst zijn vuur aandoen;  

wat was verdord zal stervend leven  

de winter door – tot zijn seizoen  

met lentegroen u zal omgeven. 

 

4. Ik kondig u met vreugde aan:  

tot grote blijdschap is geboren  

de mens die hemelhoog zal staan,  

de Zon, de Zoon – Gods ochtendgloren! 

 

Peppers zingt: ‘Little drummerboy’ 

 

Come they told me 

Pa rum pum pum pum 

A new born king to see 

Pa rum pum pum pum 

Our finest gifts we bring 

Pa rum pum pum pum 

To lay before the king 

Pa rum pum pum pum, 

Rum pum pum pum, 

Rum pum pum pum 

 

So to honor him 

Pa rum pum pum pum 

When we come 

 

Little baby 

Pa rum pum pum pum 

I am a poor boy too 

Pa rum pum pum pum 

I have no gift to bring 

Pa rum pum pum pum 

That's fit to give the king 

Pa rum pum pum pum, 

Rum pum pum pum, 

Rum pum pum pum 
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Shall I play for you 

Pa rum pum pum pum 

Pa rum pum pum 

Pum pum pum pum on my drum 

 

Mary nodded 

Pa rum pum pum pum 

The ox and lamb kept time 

Pa rum pum pum pum 

I played my drum for him 

Pa rum pum pum pum 

I played my best for him 

Pa rum pum pum pum, 

Rum pum pum pum, 

Rum pum pum pum 

 

Then he smiled at me 

Pa rum pum pum pum 

Me and my drum 

 

De kleine tamboer: Het lied vertelt over een arme jongen die niet in staat is om de pasgeboren 

Jezus een geschenk te geven. Door middel van het spelen op zijn trommel bewijst hij de eer 

met goedkeuring van moeder Maria. De pasgeborene lijkt het te begrijpen en lacht uit 

dankbaarheid. 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 

 

Dank u wel,  

Heer, onze God, 

voor de engel zegt: 

wees niet bang, 

ik kom jullie goed nieuws brengen, 

dat het hele volk met vreugde vervult: 

de Heer is met je! 

 

Hij zegt het tegen de herders, 

hij zegt het tegen ons. 

 

Hemelse Goedheid, 

help ons om blij te zijn. 

 

Op onze ontaarde aarde, 

geef ons vreugde. 

 

In onze onmenselijke wereld, 

geef ons een vrolijk lied. 

 

Omdat u naar ons komt,  
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steeds weer. 

Omdat u bent gekomen  

dank zij het kind van het licht, 

dank zij Jezus 

kunnen we blij zijn. 

 

Leer ons lachen 

door onze tranen heen. 

 

Leer ons lachen 

door onze twijfel heen. 

 

Leer ons lachen 

door onze eenzaamheid heen. 

 

Want U zegt: Wees blij, 

Ik ben met je! 

 

(naar Advent_Jaap Zijlstra_Inkeer_p36) 

 

Als wij bij U nabijheid zoeken, 

zal uw wereld, God, 

ons dan niet ter harte gaan? 

Met uw schepping mee 

zingen, zuchten en bidden wij ook vandaag. 

 

Om wie in verwarring zijn, 

om wie zich zorgen maken 

over de hardheid van alledag, 

waar wij elkaar niet meer verdragen, 

en nog minder dragen, 

roepen wij U aan. 

 

Om wie niet voorbij gaan 

aan het oplaaien van geweld, 

van onvrede, van haat, 

maar ook om wie geen andere weg kennen 

om gehoord en gekend te zijn, 

roepen wij U aan. 

 

Om wie aangeslagen zijn 

in hun vertrouwen op U, 

in hun geloof in mensen, 

in zichzelf. 

 

Om het verzwegen verdriet, 

om de stille pijn 

en om alles, wat ons weerhoudt 

uw komst oprecht te verwachten, 

roepen wij U aan. 
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(Advent_Sytze de Vries_Bij gelegenheid 1_p57) 

 

Inzameling van de gaven 

Eerste collecte (zwarte zak): Licht voor Syrische kinderen in Libanon 

De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. 

Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden 

als Turkije. Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in 

Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en 

Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak 

en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen 

en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en 

verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen. 

Tweede Collecte  (groene zak): is bestemd voor het  werk van de kerk 

 

 
 

Peppers zingt: ‘The first noel’ 

 

The First Noel, the Angels did say 

Was to certain poor shepherds in fields as they lay 

In fields where they lay keeping their sheep 

On a cold winter's night that was so deep 

Noel, Noel, Noel, Noel 

Born is the King of Israel! 

 

They looked up and saw a star 

Shining in the East beyond them far 

And to the earth it gave great light 

And so it continued both day and night 

Noel, Noel 

Noel, Noel 

Born is the King of Israel! 

 

Then let us all with one accord 
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Sing praises to our heavenly lord 

That hath made heaven and earth of nought 

And with his blood mankind has bought. 

Noel, Noel, Noel, Noel 

Born is the King of Israel! 

 

Op het eerste Kerstfeest spraken de engelen tot de arme herders op het veld in een  koude 

winternacht: de koning van Israël is geboren. Ze keken omhoog en zagen in het Oosten in de 

verte een ster, die groot licht gaf aan de aarde, dag en nacht. Laat ons dan allemaal eensgezind 

lof zingen aan onze hemelse Heer. Hij heeft hemel en aarde van niets gemaakt. En met zijn 

bloed de mensheid gekocht. De koning van Israël is geboren. 

 

AAN HET EINDE 

 

We zingen (staande) slotlied: Lied 483:1 en 3 

 

Uitzending 

 

Zegen: 

 

Niet dat je weg puur over rozen gaat, 

dat je nooit tranen van spijt voelt 

of je dagen zonder pijn en smart zijn, 

nee, dat alles wens ik je niet toe. 

Maar wel is mijn wens, 

dat je mag groeien in wie je bent, 

met de gaven die God je gegeven heeft. 

Dat ze het hart van je geliefden 

met blijheid mogen vervullen. 

 

Ik wens, dat je in vreugde en smart 

Gods nabijheid blijft zoeken, 

en dat Hij je mag zegenen 

overvloedig en rijk. 

Gaat heen in vreugde en vrede, 

gedragen dor de God van redding en liefde, 

Vader, Zoon en Heilige Geest. 

 

(Ierse zegenbede voor een pelgrim. Uit: (R. Hornikx, in: Een huis vol verhalen, Verhalen en 

getuigenissen voor bezinning en gesprek, Kampen, 2003) 

 

Gemeentezang: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 

 

Peppers zingt: ‘Have yourself a merry little Christmas’ 

 

Have yourself a merry little Christmas 

Let your heart be light 

From now on your troubles will be out of sight 

 

Have yourself a merry little Christmas 
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Make the Yuletide gay 

From now on your troubles will be miles away 

 

Here we are as in olden days 

Happy golden days of yore 

Faithful friends who are dear to us 

Gather near to us once more 

 

Through the years we all will be together 

If the fates allow 

Hang a shining star upon the highest bough 

And have yourself a merry little Christmas 

Right now 

And have yourself a merry little Christmas now 

 

Heb een vrolijk kerstfeest. Laat je hart licht zijn. Vanaf nu zijn je problemen uit het zicht. En 

je zorgen mijlen ver weg. Hier zijn we zoals in vroeger dagen met betrouwbare vrienden die 

ons dierbaar zijn. Kom nog een keer bij ons in de buurt. Door de jaren heen zullen we 

allemaal samen zijn als het lot het toestaat. Hang een stralende ster op de hoogste tak en heb 

nu een vrolijk kerstfeest. 

 

We wensen elkaar een gezegend Kerstfeest! 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang voor het onderhoud van het kerkgebouw 

 

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Er is krentenbrood en glühwein (of koffie / 

thee). 

 


