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             Borgerhofdienst 

op zondagavond 22 december 2019 aanvang 19.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: Pastor Hessel Hansma 
           Muzikale medewerking: Protestants Kerkkoor o.l.v. Halbe de Jong 

Begeleiding samenzang: Halbe de Jong 

Thema: In de stal 

 

 
ontvangst met koffie en thee 

Welkom 

 

Zingen: Nu sijt wellekome  Lied 476: kerkkoor 1, allen 2, kerkkoor 3 en allen 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. 
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Begroeting 

 

Aansteken van een kaars 
 

Voorganger: Licht sterker dan de nacht! 
 

We zingen tijdens het aansteken van de kaars: Wij trekken in een lange stoet 

Lied 506: 1 ,2 en 4 uit Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (2013) 

1 Wij trekken in een lange stoet 
op weg naar Betlehem, 

wij gaan uw koning tegemoet, 
o stad Jeruzalem! 

Gezegend die zijn komst begroet 
en knielen wil voor Hem! 

refrein: Wij loven U, 
 koning en Heer, koning en Heer, 

Wij loven U, koning en Heer! 

 

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 waarin de vrede wint 
van oorlog en van pijn. 

refrein: Wij loven U, 
 koning en Heer, koning en Heer, 

Wij loven U, koning en Heer! 

   4 Wij gaan op weg naar Betlehem, 
   daar ligt Hij in een stal 

   die koning in Jeruzalem 
   voor eeuwig wezen zal! 

   Laat klinken dan met luider stem 
   en blij bazuingeschal: 

   refrein: Wij loven U, 
    koning en Heer, koning en Heer, 

   Wij loven U, koning en Heer! 
 

Nu zijt wellekome  (een gedicht van Liselore Gerritsen) 
 

Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer.  
Ik smeek je Jezus, ga terug, 

begin niet weer in deze stille nacht  
aan die lijdensweg tot en met “Het is volbracht”.  

Het is een judaskus, als ik je zeg: “nu zijt wellekome”, 
want, vredevorst, jij wordt bespot  

door de wapens die wij maken. 
Klein kindeke, je ziet toch hoe wij je laten verhongeren, 

jij, overwinnaar van de dood,  
man van zo weinig woorden. 

Je ziet toch hoe we jou in anderen martelen en vermoorden. 
“Nu zijt wellekome”, geloof ons toch niet meer! 

Al voor we uitgezongen zijn, kruisigen we je weer.  

Dus berg je voor ons in deze kerstnacht.  
Hoezo “Schoner dan de dagen”?  

Wij zijn het duister zo gewend,  
dat wij het licht niet meer verdragen. 

Berg je voor ons, die ieder jaar weer, 
het is al heel gewoon, bij jouw kleine kribbe knielen,  
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met als geschenk….een doornenkroon. 

Berg je voor ons, totdat we eindelijk zeggen: 

“Vreest niet, Jezus, wij verkondigen jou grote blijdschap“.  
Nieuwe tijden, omdat van nu af en voortaan  

alleen die liefde ons zal leiden waarmee jij ons bent voorgegaan.  
Wij verhoren eindelijk jouw gebeden.  

Pas dan is Golgotha verleden.  
Kun je gerust worden geboren, 

als geen engelen maar mensenkoren 
jou toezingen in deze nacht. 

Vrees niet, Jezus, want het is volbracht. 
En nu zijt wellekome… 

 
Gebed 

 
Zingen: Lied: Wij staan aan een kribbe Lied 503: kerkkoor 1, allen 2 en 3  

1 Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron, 

de oorsprong der schepping, de opgaande zon: 
dit leven zal stralen, door de hemel bemind. 

Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind. 
 

2 Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt. 
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht: 

dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur, 
wordt licht en geleide in ons donkerste uur. 

 
3 Hier tussen de schapen is Hem uit het hout 

van bomen uit Eden een kribbe gebouwd. 
Die is deze herder tot eerste tehuis; 

en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis. 
 

Uit de Bijbel: Lucas 2: 1 -12 

 
Zingen: Nu gaat de hemel open Lied 499: kerkkoor 1 en 2, allen 4  
 

1 Nu gaat de hemel open, 

de aarde raakt in bloei, 
de vrede daalt van boven, 
God lacht de mensen toe. 
 

2 Een kind ligt in de kribbe, 

Gods Zoon gaat onze gang, 
het leven kan beginnen, 
geluk ligt voor de hand. 

 

4 Hij zit bij ons aan tafel, 
Hij deelt met ons zijn brood, 

zijn God is onze Vader, 
Hij is een huisgenoot. 

Uit de Bijbel: Lucas 2: 13-21 
 

Zingen: Vanwaar zijt Gij gekomen Lied 494: 1 en 2   
1 Vanwaar zijt Gij gekomen, 

wij wisten niets van U. 

In onze stoutste dromen 
was God nooit hier en nu. 

Een nieuwe God zijt Gij 
die onder ons wilt wonen, 

zo ver weg, zo dichtbij. 

2 Gij zijt ons doorgegeven 

een naam, een oud verhaal 

uw woorden uitgeschreven 
in iedere mensentaal. 

Ons eigen levenslot 
met uw geluk verweven, 

zo zijt Gij onze God. 
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Meditatie:  “Een plek in de marge”  
 

Zingen:  Midden in de winternacht Lied 486: kerkkoor 1, allen 2 en 3   
1 Midden in de winternacht /ging de hemel open; 

die ons heil ter wereld bracht,/antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied,herders, waarom zingt gij niet? 

Laat de citers slaan,/ blaas de fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom,/ laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 

 
2 Vrede was het overal, / wilde dieren kwamen 

bij de schapen in de stal / en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom speelt gij niet? 

Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren! 
 

3 Ondanks winter, sneeuw en ijs / bloeien alle bomen, 
want het aardse paradijs / is vannacht gekomen. 

Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom danst gij niet? 
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren! 
 

Pauze 

Zingen: Hoor de engelen zingen de eer Lied 481: 1,2 en 3  
1 Hoor, de engelen zingen de eer 

van de nieuw geboren Heer! 

Vrede op aarde, ’t is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 

Voeg u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 

zing met algemene stem 
voor het kind van Betlehem! 

Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

 

2 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 engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

   3 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 engelen zingen de eer 
   van de nieuwgeboren Heer! 
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Een kerstverhaal 

 

Zingen: Stille nacht, heilige nacht  Lied 483: kerkkoor 1,  allen 2 en 3 
1 Stille nacht, heilige nacht! 

Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 

wordt geboren in Betlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 

Hij, der schepselen Heer. 
 

2 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.

   3 Stille nacht, heilige nacht! 
   Vrede en heil, wordt gebracht 

   aan een wereld, verloren in schuld; 
   Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

   Amen, Gode zij eer! 
   Amen, Gode zij eer! 

  

Gebeden 
 

Lied van de herders Gedicht van Huub Oosterhuis:  
 

Opdat het volk met nog meer resultaat zou worden onderdrukt en uitgezogen, had 
Augustus, god van Rome, huurling Israëls, een volkstelling bevolen. 

 
Iedereen zocht zijn geboortestad, de rijke vrek, de arme Lazarus, de vrouw die vloeide - 

langs ontwrichte wegen, brodeloze steden trokken hoer en tollenaar en schriftgeleerde 
om te worden opgeschreven. 

 
Woestijn door, bergen over, ging Jozef die uit het geslacht van David was naar 

Bethlehem, een stad in Juda, toe. 
Zocht daar voor zijn vrouw een hoekje in een herberg, omdat zij haast bevallen moest. 

 

Maar voor hen geen plaats, geen beker water, nog geen steen. 
Buiten de stadsmuur gedreven was er blote hemel, nacht in overvloed als voor  alle 

armen. Daar af zij het leven aan haar eerste – die zij Jezus noemde. 
 

Herders, gevaarlijk slag mensen, meestal oproerig, gevreesd, waakten daar bij hun 
beesten. 

Eén, dromend wakend, oud en wijs, Mozes geheten, zag die nacht een dorenstruik in 
lichterlaaie, hoorde een stem, 'Ik zal er zijn', en nog meer van die woorden. 

 
Zijn vriend, Elia, droomde dat hij stond opeen hoge berg, toen ging hem God voorbij. 

Stormwind, rotsen slijtend. In de stormwind: niet Hij. 
Na de storm: aardschokken, vuur. In de schokken, in het vuur: niet Hij. 

 
En een jongen, aan de rand van de kudde gelegerd, tussen de manke, verwilderde, 

zwarte, hoorde een stem van suizende stilte en zag: 

een lammetje tegen een wolf aangevlijd. 
Toen werd het morgen. Nieuwe dag. Nieuwe tijd. 
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zingen: Eer zij God in onze dagen Lied 487: 1, 2 en 3   

1 Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in onze 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. 

Zegen 
 

Lied: 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. 


