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Orde voor de viering  
op kerstnachtdienst 24 december 2021 om 21:00 

 

‘BLOEIEN IN DE NACHT’ 

 
Voorganger: ds. Theo van ‘t Hof 

Muzikale medewerking van harpiste Maaike Timmerman- Bosscher 

 
Luisteren VOORAFGAANDE aan de dienst: lied 483: 1 en 3 (‘Stille nacht’)  

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. 

 

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! 

 

DIENST VAN VOORBEREIDING 

Woord van welkom 

Luisteren naar: ‘O kom, o kom Immanuel’ (=Gezang 125 vorige liedboek): 1, 3  
1 O kom, o kom, Immanuël, 

verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 

zodat het looft uw naam, o Heer! 

Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

 
3 O kom, o kom, Gij Oriënt, 

en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 

wij groeten reeds uw morgenrood. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 
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Vg:  Kind ons geboren 
 ZOON ONS GEGEVEN 

 GOD VOOR ALTIJD 

 VREDEVORST EN KONING 
 Wees thuis in ons midden 

 geef dat wij kind aan huis zullen worden 
 BIJ U. 

Amen 

Luisteren naar: Lied 477: 1 (‘Komt allen tezamen’) 

1 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 

Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 

 
Uitleg van de bloemschikking 

 

Gezongen Kyriegebed: 
Gebedsintentie die wordt afgewisseld met het luisteren naar lied 476: 1. 

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. 
 

Gebedsintentie die wordt afgewisseld met het luisteren naar lied 476: 2 
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. 
 

Gebedsintentie die wordt afgewisseld met het luisteren naar lied 476: 3 
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. 
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Luisteren naar het loflied: Lied 487: 1 en 2 (‘Eer zij God’)  
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. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Lezing: Jesaja 11: 1-10 
Luisteren naar lied 473 (‘Er is een roos’): 1, 2, 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. 
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Lezingen afgewisseld met zang: 
 

Lucas 2: 1-5 

Luisteren naar lied 498 (‘Bethlemem, o uitverkoren’): 1, 2, 3 
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. 

 
Lezing: Lucas 2: 6- 9 

Luisteren naar lied 503: 1, 2 (‘Wij staan aan een kribbe’) 
1 Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron, 

de oorsprong der schepping, de rijzende zon: 
dit leven zal stralen, door God zelf 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. 
 

Lezing: Lukas 2: 10-14 
Luisteren naar lied 481: 1, 3 (‘Hoor de engelen zingen d’eer’)  

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! 
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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! 
 

Lezing: Lucas 2: 15: 17 
Luisteren naar lied 506: 1, 2 4 ‘Wij trekken in een lange stoet’ 

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! 
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. 
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: 

Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 

Wij loven U, koning en Heer! 
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Lezing: Lucas 2: 18-20 
Luisteren naar: ‘Joy to the world’. 

Uit Zingende gezegend 106: 1, 2, 3 (‘Blaas de bazuin’) (=dezelfde melodie) 

1 Blaas de bazuin en sla de trom 
Geboren is Gods kind 

Laat alle klokken luiden gaan 
Komt zingend rond de kribbe staan 

Zijn koninkrijk begint, zijn koninkrijk begint 
Hosanna, hosanna, zijn rijk begint 

 
2 Blaas de bazuin, de loftrompet 

En richt hoog op uw hoofd 
De toekomst staat in deze ster 

Nu is de vrede niet meer ver 
De dag die god beloofd, de dag die god beloofd 

Hosanna, de dag die god beloofd 
 

3 Blaas de bazuin, zijn zonnegloed 

Laat niemand koud en kil 
Hier is een mens die liefde doet 

Hier is god zelf in vlees en bloed 
Verwondert u heel stil, verwondert u heel stil 

Hosanna, verwondert u heel stil 
 

Korte overdenking 
 

Luisteren naar: ELB, nr 101 ‘Ere zij God’ 
Ere zij God, ere zij God 

in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde 

bij de mensen van zijn 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, 

bij de mensen, bij de mensen van zijn behagen, 
bij de mensen, van zijn behagen, zijn welbehagen. 

Ere zij God, ere zij God, 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde 
bij de mensen van zijn welbehagen. 

Amen. Amen. 
 

DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN  

Inzameling van de gaven  
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Gebeden 
 

Luisteren naar het slotlied: 477: 4 (‘O kind, ons geboren’) 

4 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. 
 

Zegen 

Zingen: het 5de couplet van lied 477 

5 Zingt aarde en hemel, 
zingt nu engelenkoren, 

zingt alle scharen rondom de troon: 
Glorie aan God en vrede voor de mensen! 

Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 


