
  

Liturgie kerstavonddienst  

 
‘laat er licht zijn” 

 

 
Goede Herderkerk, Borger 

 
24 december 2018 om 21.00 uur 

 
 

Voorganger: pastor Hessel Hansma 
Muzikale medewerking: 

Chr. Gem. Koor Laudate Vocalis o.l.v. Ronny Weijs 

Orgel: Jan Kamphuis 

Samenzang voor de dienst 
 

Lied 473: 1, 2 en 3 

1 Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 

zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 

En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 

in ’t midden van de nacht. 
 

2 Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 

is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 

Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 

in ’t midden van de tijd. 

 
3 Die bloem van Gods behagen 

heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 

als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 

God komt zijn volk bezoeken 
in ’t midden van de dood. 

 
 

Lied 476: 1, 2, 3 en 4 
1 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. 

Kyrieleis. 
 



  

2 Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, 

daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij. 
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht 

van een maged reine, die hoog moet zijn geacht. 

Kyrieleis. 
 

3 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. 
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’ 

Kyrieleis. 
 

4 Wijzen uit het oosten, uit zo verre land, 
zij zochten onze Here met offerand’. 

Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud 
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 

Kyrieleis. 
 

Lied 478: 1, 2 , 3 en 4 

1 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. 

 
2 Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 

hoe men Hem in doeken windt, 
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. 

 



  

3 Die de hemel heeft geschapen 

en versiert het firmament, 
moet hier in een kribbe slapen, 

wordt in hooi en stro gewend. 

Die de schone serafijnen 
altijd heeft tot zijn gebod, 

heeft de beesten als de zijnen, 
laat zich steken in dit kot, 

in de doeken, in de hoeken 
van dit huisken zonder slot. 

 
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! 

 
Koor zingt: 4 tal herdersliederen 

- Als ich bei meinen Schafen wacht 
- Inmitten der Nacht 

- Kommet, ihr Hirten 
- Ihr Hirten, erwacht 

 
 

Voorbereiding 
 

Welkom en mededelingen 
 

Tekst: 

Soms moet iemand het gewoon even tegen je zeggen: 
‘Wees niet bang’, 

Want bang zijn we, soms….. 
Bang om onze baan te verliezen, 

bang voor de toekomst, 
bang om voor een groep mensen te staan, 

bang om oud te worden, 
bang om dood te gaan, 

bang voor spoken in ons hoofd. 
 

Ook het kerstverhaal is een verhaal vol angst: 
Angst voor een engel die je toespreekt,  

angst voor een kind ‘van hogerhand’, 
angst omdat je nergens welkom bent. 

 



  

Maar al die angst verdwijnt, als sneeuw voor de zon, 

als een kind geboren wordt. 
Niet zomaar een kind, maar een kind vol beloften, 

een kind van vrede, een toekomstmens. 

‘Wees niet bang’, zegt dit kind tegen ons. 
In wie Hij is, belichaamt hij de boodschap van de schrift: 

365 keer, voor elke dag van het jaar, wordt gezegd: 
‘Wees niet bang’. God houdt van je. Het zal goed met je gaan.’ 

 
Die krachtige boodschap vieren wij, hier en nu. 

Welkom, mensen van goede wil, 
welkom, toekomstmensen 

Welkom, hier, in het licht 
dat ons warmt en vertrouwen geeft. 

 
Intochtslied: Lied 498: 1, 2, 3 en 4 

1 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. 
 

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. 

 
3 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. 

 
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. 
 

Bemoediging  
Vg.: Onze hulp in de naam van de Heer 

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg.: U hebt de nacht doorbroken met licht van uw liefde, 

        Uw nabijheid betoond in de geboorte van een Kind. 



  

Allen: In Hem brengt U ons samen, 

           in Hem schenkt U ons hoop. 
Vg: Verlicht zo ons hart dat uw trouw en goedheid ons vervullen en 

        Wij ons dankbaar richten op het Rijk dat komen zal. 

Allen: Amen 
 

Aansteken Kerstkaars 
Kaars 

 
Een enkele kaars is genoeg. 

Er was toch ook maar één ster. 
En hoelang was de weg door de nacht. 

 
Overal doven de lichten 

gaat onder de laatste hoop. Waar 
komt nog aan onze laatste klacht? 

 
Hoe lang is de weg door de nacht 

er was toch ook maar één ster. 

Een enkele kaars is genoeg. 
 

Zingen: Lied 475: 1 en 2 
1 Ik mag hier aan uw kribbe staan, 

Heer Jezus, licht en leven. 
Ik draag U als geschenken aan 

wat Gij mij hebt gegeven. 
U zij mijn hart en ziel gewijd, 

mijn geest, mijn zin, mijn innigheid. 
O neem ze aan als gaven. 

 
2 Voor ik als kind ter wereld kwam, 

zijt Gij voor mij geboren. 
Eer ik een woord van U vernam, 

hebt Gij mij uitverkoren. 

Voordat uw hand mij heeft gemaakt, 
werd Gij een kindje, arm en naakt, 

hebt Gij U mij gegeven. 
 

Gebed in de kerstnacht 
V. Soms maakt het geen verschil  

Of we onze ogen openen of gesloten houden  
donker is het in de wereld 

Allen: Heer, word geboren onder ons 
V. Wij zouden wel licht willen zien  

Daarom zijn we hier  
Omdat we een gerucht hebben gehoord 

Omdat we een ster hebben gezien  
En omdat we hopen dat het gerucht tot lied zal worden  

En dat de ster op Uw komst wijzen zal.  



  

Allen: Heer, word geboren onder ons  

V. 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:  

Allen:  Immanuel, God met ons, word geboren onder ons  
V. En maak onszelf tot lichtbrengers in Uw Naam  

In de nachten die komen gaan  
In de dagen van duisternis  

Waarin wij bestaan. 
Allen:. AMEN 

 
Wij zingen ons kyrië: zingen Lied 462:  

1 Zal er ooit een dag van vrede, 
zal er ooit bevrijding zijn 

voor wie worden doodgezwegen 
levenslang gebroken zijn? 

 

2 Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn 

waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 

 
3 Zie de takken aan de bomen 

waar het jonge groen ontluikt 
tot een stralend nieuwe zomer 

waar de vredesbloesem ruikt. 
 

4 Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 

door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 

 

5 Zoals bomen mensen tonen 
dat er kracht tot groeien is 

zal de zoon der mensen komen 
die de boom des levens is. 

 
6 Zoals sterren mensen melden 

dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden 

dat het licht der wereld is. 
 

 



  

Glorialied: Lied 487: 1, 2 en 3 

1 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. 
 

2 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. 
 

3 Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 

geef in onze levensdagen 

peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. 

 
Dienst van het Woord 

Groet: 
Voorganger: Over hen, die wonen in een duister land,  

Allen: straalt een Licht!  
Voorganger: Ere zij God in de hoge  

Allen: en vrede op aarde voor mensen van goede wil. Amen.  
 



  

Lezen: Jesaja 8: 23 – 9:7 (Bijbel in Gewone Taal) 

Het blijft niet overal donker 
 
23 Maar het blijft niet overal donker. Eens zal er een einde komen aan de 

slechte tijd in het land. Eerst was er veel ellende in het noorden van het 
land. Maar God zal zorgen dat het daar weer goed komt. Het zal ook goed 

komen in de landen aan de kust en in het gebied aan de overkant van 
de Jordaan. En zelfs in het gebied waar nu andere volken wonen. 

Er komt weer een koning. Het volk zal een stralend licht zien. 
 

91 Het volk dat nu in het donker leeft, zal een stralend licht zien. Een 
helder licht zal schijnen in het land waar het nu nog donker is. 2 Heer, 

door u is het volk weer groot. U geeft de mensen weer vreugde. Zo blij 
zijn de mensen ook als ze de oogst van het land hebben gehaald. Zo blij 

zijn de mensen ook als ze het bezit van de vijand hebben verdeeld. De 
Heer heeft zijn volk bevrijd 3 Uw volk werd onderdrukt. De mensen 

werden met de zweep geslagen, de stok kwam op hun schouders neer. 
Maar u hebt de zweep en de stok gebroken, u hebt uw volk opnieuw 

bevrijd. 4 De laarzen van de soldaten en hun jassen vol met bloed, die 

worden in het vuur gegooid, ja, alles wordt verbrand. Er is 
een kind geboren  
5 Er is een kind geboren, we hebben weer een koning. Hij zal over ons 
regeren. 

En zo zullen de mensen hem noemen: Wijze Bestuurder, Sterke God, 
Vader voor Altijd, Koning van de Vrede. 6 Zijn macht zal steeds groter 

worden, en er zal altijd vrede zijn. Hij zal op de troon van David zitten en 
hij zal koning zijn. Een koning zoals David was, 

rechtvaardig en eerlijk. Zo’n koning zal hij zijn, voor altijd en eeuwig. 
De machtige Heer zal daarvoor zorgen, het zal zeker gebeuren. 

 
Koor en samenzang:  

deel 1 en 2 van kerstsuite ‘een kind is ons geboren’  
van Tim van der Weide 

 

Samenzang: 
 O, Kind ons geboren liggend in de kribbe: 

 Neem onze liefd’in genade aan! 
 U, die ons lief-hebt, U behoort ons harte. 

 Komt, laten wij aanbidden (3x) 
 Die Koning 

 O Vredevorst, Gij kunt gebieden de vreed’op aard’en in mijn ziel! 
 Doe alle volken tot U vlieden, dast al wat ademt voor U kniel! 

Des Heren ijver zal bewerken, dat Hij de zetel U bereid, met recht 
en met gericht zal sterken: hem zij de lof in eeuwigheid. 

 
Lezen: Lucas 2: 1-7 

 



  

Koor en samenzang: deel 3 kerstsuite 

 
Samenzang:  

1. 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. 

 

2.  gezongen door koor 

 

3. 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!  

 

Lezen: Lucas 2: 8-20 
 

Koor zingt: deel 4 en 5 van de kerstsuite 
 

Overdenking 
 



  

Zingen:  Lied 501: 1, 2, 3 en 4 

1 Als een ster in lichte luister, 
als een vurig verschiet 

straalt Gij ons tegen. 

Terwijl de nacht nog huivert 
daagt Gij op als ons nieuw lied! 

 
2 Als een morgen aangebroken, 

als het licht zonneklaar, 
roos in de winter, 

in de woestijn ontloken, 
als belofte bloeit Gij daar. 

 
3 Als een kind tot ons gekomen, 

zijt Gij ons ongedacht 
nader, nabijer 

dan wij ooit durven dromen. 
Liefde heet uw overmacht. 

 

4 Als een woord dat, eens gegeven, 
nóg de morgen ontbiedt, 

zegt Gij ons aan 
de nacht niet meer te vrezen, 

want uw ster verlaat ons niet. 
 

Dienst van het antwoord 
 

Gebeden: Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

Onze Vader, die in de hemelen zijt; 
Uw naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen 
schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der 

eeuwigheid.  
Amen. 

 
 

Mededelingen 
 

Inzameling van de gaven bestemd voor: ’t Schienvat  
(jongerencentrum en straathoekwerk in Oost-Groningen) 

 



  

Slotlied: “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. 

 
iHeenzending en zegenwoorden 
 

Zingen: Lied 484: 1, 2 en 3 
Refrein 

 
Go, tell it on the mountain, 

over the hills and everywhere; 
go, tell it on the mountain 

that Jesus Christ is born. 
 

1 While shepherds kept their watching 
o’er silent flocks by night, 

behold, throughout the heavens 
there shone a holy light. 

 

2 The shepherds feared and trembled 
when lo! above the earth, 

rang out the angel chorus 
that hailed our Saviour’s birth! 

 
3 Down in a lonely manger 

the humble Christ was born, 
and God sent our salvation 

that blessed Christmas morn. 
 

 



  

 

 
 

 

U/jij bent van harte uitgenodigd om,  bij chocolademelk en glühwein,  nog 
wat na te praten. 

 
Morgen, Eerste kerstdag, is er om 10.00 uur een dienst in deze kerk. 

We vieren kerst samen met kinderen en jongeren. 
We hopen dat u/jij ook weer komt. 

 
De kerkenraad wenst u gezegende kerstdagen.  

 
 

 
                                                 
i
 Borger 24-12-2018 


