
Baalder kerstdienst
Zondag 24 december 2017 



Orde kerstnachtdienst 22.00 uur

Thema:

”Reiken naar het Licht…..”



Voorganger: ds. Wim van der Wel

Organist: Bert Slijkhuis

Verder werken mee;

- Jan Jaap Boessenkool & 

Herald Schepers op trompet

- Mark Boessenkool op vibrafoon



Voor de dienst zingen we: 

Nu zijt wellekome….



Nu zijt wellekome

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.

Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.

Kyriëleis.



Herders op den velde hoorden een nieuw lied,

dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.

`Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden 
klaar.

Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.'

Kyriëleis.



Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land,

zij zochten onzen Here met offerand.

Z’offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud

T’eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.

Kyriëleis.



Zingen:

Komt verwondert u hier mensen



Komt, verwondert u hier, mensen,

ziet, hoe dat u God bemint,

ziet vervuld der zielen wensen,

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 bindt,

die met zijne 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 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!



Zingen:

Lied 496

1, 2 en 3















Welkomstwoord



Het koor komt zingend binnen met
vier kaarsen, terwijl ze zingen 498.
Bij elk couplet wordt er een kaars
neergezet op de ster. Bij het vijfde
couplet wordt de Paas/Kerstkaars
aangestoken én het vijfde kaarsje
geplaatst.



Zingen:

Lied 498

Koor: 1, 2, 3 en 4

Allen: 5



KOOR



KOOR



KOOR



KOOR



KOOR



KOOR



KOOR



KOOR



ALLEN



ALLEN



Wanneer de Ster stijgt, gaan we 
staande zingen



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.

Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.



KOOR

De hemelse englen

riepen eens de herders

weg van de kudde naar 't schamel dak.

Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!

Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.



ALLEN 

Het licht van de Vader,

licht van den beginne,

zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:

goddelijk Kind, gewonden in de doeken!

Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.



ALLEN

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.



Bemoediging en groet:
Vg: 

Onze hulp is de Naam van de Heer

Allen:

Hij heeft de hemel en de aarde 
gemaakt



Vg:

De komst van Zijn Zoon is zijn 
ultieme teken van trouw!

Allen:

Hij is het Licht dat sterker is 
dan het donker!



Vg:

De Heer zij met jou, met u.

Allen:

Ook met u zij de Heer 

(we gaan zitten)



We luisteren naar 

Mark Boessenkool

op de vibrafoon



Gebed



Zingen:

Lied 502

Koor: 1

Allen: 2, 3 en 4

in samenspel met de trompetten



KOOR



KOOR



ALLEN



ALLEN



ALLEN



ALLEN



ALLEN



ALLEN



Rond de prachtige verhalen in de 
Bijbel

Gebed



Lezing: 

Lucas 2: 1-7 

door Nikkie Bril-Kastermans



In die tijd kondigde keizer Augustus een 
decreet af dat alle inwoners van het rijk 
zich moesten laten inschrijven. 2 Deze 
eerste volkstelling vond plaats tijdens het 
bewind van Quirinius over Syrië. 



3 Iedereen ging op weg om zich te laten 
inschrijven, ieder naar de plaats waar hij 
vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad 
Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad 
van David die Betlehem heet, aangezien hij 
van David afstamde, 5 om zich te laten 
inschrijven samen met Maria, zijn 
aanstaande vrouw, die zwanger was. 



6 Terwijl ze daar waren, brak de 
dag van haar bevalling aan, 7

en 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.



Zingen:

Stille Nacht…..



ALLEN

Stille nacht, heilige nacht!

Davids Zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal,

wordt geboren in Bethlehems stal,

Hij, der schepselen Heer,

Hij, der schepselen Heer.



KOOR

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.

Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!



ALLEN

Stille nacht, heilige nacht!

Vreed' en heil wordt gebracht

aan een wereld, verloren in schuld;

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij eer!

Amen, Gode zij eer!



Lezing: 

Lucas 2: 8-14 

door Hans Eshuis



8 Niet ver daarvandaan brachten herders 
de nacht door in het veld, ze hielden de 
wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er 
een engel van de Heer bij hen en werden 
ze omgeven door het stralende licht van de 
Heer, zodat ze hevig schrokken. 



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 voor jullie een redder geboren. Hij is 
de messias, de Heer. 



12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie 
zullen een pasgeboren kind vinden dat in 
een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 
13 En 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.’



Zingen:

Lied 487



Eer zij God in onze dagen,

eer zij God in deze tijd.

Mensen van het welbehagen,

roept 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 vreê, kyrieleis.

Gloria in excelsis Deo,

gloria in excelsis Deo.



Het koor zingt voor ons:

Angels Carol, J. Rutter



Heb je de engelenstemmen gehoord, zo helder en 
klaar?

Heb je de ster gezien die zo helder schijnt?

Als en teken van God dat Christus de Heer hier is?

Heb je het nieuws gehoord dat ze aan de nederige 
herders brengen?

Gloria in excelsis Deo, hoor de engelen hun vrolijke 
lied zingen.



Hij is in vrede gekomen, in de stilte van de winter,

zoals zachte sneeuw valt, hij komt in vreugde,

zoals de morgenzon, die de wereld verlicht.

Hij is in liefde gekomen, als het kind van Maria,

in een eenvoudige stal zagen wij zijn geboorte.

Gloria in excelsis Deo, hoor de engelen zingen: 
vrede op aarde.

Gloria in excelsis Deo, hoor de engelen zingen: 
Christus is geboren.



OVERDENKING
Over Johannes 1:7-9







Os en ezel…..

Jesaja 1: Een rund herkent zijn meester, een ezel 
kent zijn voederbak. Zo kunnen jullie de Heer 
ook kennen ”



Ons “innerlijk weten…”

• Uit Johannes 1: het ware licht, dat ieder mens 
verlicht en naar de wereld kwam. Want in 
Hem was Leven en het leven is het Licht voor 
de mensen. 



Zoeker met “honger”

Augustinus 354-430
Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U
De honger/het verlangen is het begin van het 
geloof



Nog een keer: Johannes

het ware/authentieke licht, dat ieder mens 
verlicht en naar de wereld kwam. Want in Hem 
was Leven en het leven is het Licht voor de 
mensen. 







Zingen:

Lied 503

Koor: 1 en 3

Allen: 2 en 4



KOOR



ALLEN



KOOR



ALLEN



Gebeden



Voor de collecte nog 
even wat 

nieuwsfeiten!



De Musical JUDAS





Collecte

1ste; Kinderen in de Knel
2de; Diaconie
3de; Onderhoudsfonds



We luisteren naar 

Mark Boessenkool

op de vibrafoon



Slotzang:

“Ere zij God“



Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.



Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een 
welbehagen.



Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.



Uitzending en zegen





Gespeeld door 
orgel en twee 
trompetten


