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Nu zijt wellekome (476)



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.
Ze_offerden ootmoediglijk mirr', 
wierook ende goud
te_eren van dat kinde, dat alle 
ding behoudt.
Kyriëleis.



Hoor, de englen zingen (481)



Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed’ op aarde, ‘t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de englen zingen de_eer
van de nieuw geboren Heer!



Hij, die heerst op ‘s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de englen 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 englen zingen de_eer
van de nieuw geboren Heer!



Terwijl het liedboekkoor zingend binnenkomt

ontsteken we de adventskaarsen, bij ieder 

couplet één, terwijl we zingen uit  lied 506  

Koor couplet, gemeente refrein.



Koor: 
1. Wij trekken in een lange stoet op weg 
naar Bethlehem,
wij gaan uw koning tegemoet, o stad 
Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet en 
knielen wil voor Hem!



Refrein: Allen 

Wij loven U, koning en Heer, koning en 
Heer,
wij loven U, koning en Heer! 



Koor: 
2. Al zijt Gij nu nog maar een kind, 
zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint waarvan Gij 
Heer zult zijn,
een rijk waarvan de vrede wint van oorlog 
en van pijn.



Refrein: Allen 

Wij loven U, koning en Heer, koning en 
Heer,
wij loven U, koning en Heer! 



Koor: 
3. Al gaat de vijand in het rond, 
De koning van het kwaad,
Al dreigt hij met zijn grote mond
Dat hij U eens verslaat,
Straks ligt hij dodelijke gewond
Wanneer zijn rijk vergaat!



Refrein: Allen 

Wij loven U, koning en Heer, koning en 
Heer,
wij loven U, koning en Heer! 



Koor: 
4. Wij gaan op weg naar Bethlehem, 
daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem voor eeuwig 
wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:



Refrein: Allen 

Wij loven U, koning en Heer, koning en 
Heer,
wij loven U, koning en Heer! 



We ontsteken de Grote kaars, de kaars van 
het Licht van God! We zingen staande, 
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Komt allen tezamen(477)



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.



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.



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.



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.



Stil gebed



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

Ga maar weer lekker zitten!



Loflied 496 

1 liedboekkoor

2,3 Allen!



KOOR













Rond het altijd weer mooie verhaal dat 
we zó graag horen!
Gebed bij de opening van de bijbel



Lezing: Lucas 2: 1-7



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

zich moesten laten inschrijven. Deze eerste 
volkstelling vond plaats tijdens het bewind 
van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op 

weg om zich te laten inschrijven, ieder naar 
de plaats waar hij vandaan kwam. 



Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea 
naar Judea, naar de stad van David die 
Betlehem heet, aangezien hij van David 
afstamde, om zich te laten inschrijven 

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

brak de dag van haar bevalling aan, 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.



Stille nacht 

1,2 liedboekkoor

3 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.

KOOR



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: 8-13



Niet ver daarvandaan brachten herders de 
nacht door in het veld, ze hielden de wacht 
bij hun kudde. 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. 



De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, 
want ik kom jullie goed nieuws brengen, 
dat het hele volk met grote vreugde zal 

vervullen: vandaag is in de stad van David 
jullie redder geboren. Hij is de messias, de 

Heer. 



Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen 
een pasgeboren kind vinden dat in een 

doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En 
plotseling voegde zich bij de engel een 

groot hemels leger dat God prees met de 
woorden:



Begeleid door CMV Hardenberg

Engelenzang 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.



Lezing: Lucas 2: 15-20



Toen de engelen waren teruggegaan naar 
de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 

‘Laten we naar Betlehem gaan om met 
eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat 

de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze 
gingen meteen op weg, en troffen Maria 

aan en Jozef en het kind dat in de 
voederbak lag. 



Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat 
hun over dat kind was gezegd. Allen die het 

hoorden stonden verbaasd over wat de 
herders tegen hen zeiden, maar Maria 

bewaarde al deze woorden in haar hart en 
bleef erover nadenken. 



De herders gingen terug, terwijl ze God 
loofden en prezen om alles wat ze gehoord 

en gezien hadden, precies zoals het hun 
was gezegd.



Begeleid door CMV Hardenberg

498: 1-3



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.



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.



Heft uw hoofden, kleine mensen,

als uw nieuwe koning komt.

Hij doorbreekt de oude grenzen,

Hij maakt recht wat is gekromd.

Koning Jezus, gloria,

Zoon van God, halleluja.





Een plek voor een kind….

Overdenking



1. Kunnen kiezen om geboren te worden…

• Vrije wil….

• Kies het leven/dood – zegen/vloek

• Het klimaat…, plek voor een kind?

• Hij komt: ultieme liefde met veel risico!



2. Kiezen voor tijd en politiek

• Octavianus (regeert 27v-14 na Christus)

• Augustus-verhevene……

• Redder en Heiland



De macht van Augustus

• Registreren

• Maalstroom van het leven; speelbal

• Onopvallend is Jezus…..

• Iedere naamloze belangrijk!



3 Kiezen voor het gezin….

• Roddel…..

• Nazareth

• Armen

• Herders op kraambezoek….. 

• De verbinding met de mensen in de sores!

• Deel van het menselijk gezin…



Liedboek 480 en 

Our darkness Light has shone

Door liedboekkoor



















In our darkness light has shone Alleluia,

still today the light shines on, Alleluia;

Word made flesh in human birth, Alleluia

light and life of all the earth, Alleluia!



Christ the Son incarnate see, Alleluia,

by whom all things came to be, Alleluia;

through the world his splendors shine, 

Alleluia,

full of grace and truth divine, Alleluia!



All who now in him believe, Alleluia,

everlasting life receive, Alleluia;

born of God and in his care, Alleluia,

we his name and nature share, Alleluia!



Christ a child on earth appears, Alleluia,

crown of all creation's years, Alleluia;

God's eternal Word has come, Alleluia,

he shall lead his people home, Alleluia!



CMV Hardenberg speelt 

Kerstmuziek





Collecte:
1-ste Kinderen in de knel
2-de Stichting Still
3-de Onderhoudsfonds



Liedboekkoor zingt 

tijdens de collecte

1) Away in a Manger

2) Joy to the world



Away in a Manger



Away in a manger

No crib for His bed

The little Lord Jesus

Lay down His sweet head

The stars in the bright sky

Look down where He lay

The little Lord Jesus

Asleep on the hay



The cattle are lowing

The poor Baby wakes

But little Lord Jesus

No crying He makes

I love Thee, Lord Jesus

Look down from the sky

And stay by my side

'Til morning is nigh



Be near me, Lord Jesus

I ask Thee to stay

Close by me forever

And love me, I pray

Bless all the dear children

In Thy tender care

And take us to Heaven

To live with Thee there



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.



No more let sins and sorrows grow,

Nor thorns invest 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.



Slotlied

Ere zij God
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Ere zij God

Ere zij God

In de hoge, in de hoge, in de hoge

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen een welbehagen.



Ere zij God in de hoge

Ere zij God in de hoge

Vrede op aarde, vrede op aarde

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen, in de mensen een 

welbehagen



In de mensen een welbehagen, een 

welbehagen

Ere zij God

Ere zij God

In de hoge, in de hoge, in de hoge



Vrede op aarde

Vrede op aarde

In de mensen een welbehagen.

Amen, amen.





CMV Hardenberg

speelt nog

enkele liederen




