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Orde voor de viering  
op vrijdag 23 december 2022 aanvang 14.30 uur  

in de Borgerhof 
 

Voorganger: ds Anneke Wouda  
M.m.v. Prot. kerkkoor o.l.v. Halbe de Jong 

 
We zingen lied 473: 1 

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. 

 
Welkom door ouderling/PM van dienst 
 
We zingen lied 477: 1 (allen), 2 (allen), 4 (koor), 5 (koor) Komt alle tezamen 
allen 

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. 

 
2 De hemelse engelen 

riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 

 
koor 

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. 
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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. 

 
Bemoediging en groet 
 
We zingen 476: 1, 3 ,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. 

 
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. 

 
Gedicht 
 
We zingen 483: 1, 2,3 

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 
 

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! 

 
Lezen Jesaja 9: 1- 7 door Grada 
 
We zingen lied 482: 1  

1 Er is uit ’s werelds duistere wolken 
een groot licht stralend opgegaan – 
wie wonen in het diepste donker, 
zij zullen in het zonlicht staan. 
Glorie aan God, de overwinning 
is ongekend, de vreugde groot; 
de aarde jubelt – hoor ons zingen: 
wij delen in een rijke oogst! 

 
Lezen Lucas 2: 1-20 
 
KOOR lied 503: 1, 2, 4  

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. 

 
4 Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt, 

zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd. 
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht, 
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht. 

 
Korte meditatie 
 
Pauze met een drankje 
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We zingen lied 486: 1 (allen), 3, 4 (koor) 
Allen 

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. 

 
Koor 

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! 

 
4 Zie, reeds staat de morgenster 

stralend in het duister, 
want de dag is niet meer ver, 
bode van de luister 
die ons weldra op zal gaan; 
herders blaas uw fluiten aan, 
laat de bel, bim-bam, 
laat de trom, rom-rom, 
kere om, kere om, 
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
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Gedicht blz. 909 liedboek   
Antwoord 
 Soms ben ik bang dat u niet blijft 

dat uw voeten leegbloeden op lege 
wegen, dat uw zachtmoedige handen tegen 
zoveel verraad, zoveel weerspannigheid 
 
in mensen en dingen niet bestand 
zijn, dat u zeggen zult, ik had beter 
moeten weten, mensen waarheid leren 
is waanzin, leugen hun vaderland 
 
Moet ik u dan nu, in de kribbe, 
waarschuwen? Zeggen: doe het niet 
doe het anders, laat uw moeder vergeten 
 
wat de engel sprak? Uw eigen stilte 
- nacht, sterren, adem, - zingt uw lied 
van antwoord: zelfs op aarde vrede. 
 

Gebeden 
 
Collecte ondertussen zingt het koor Ding dong 
 
Koor 505: 1, 2, 3  

1 In de nacht gekomen 
kind van hogerhand, 
licht in blinde ogen, 
licht dat zingend brandt, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
hoor de aarde klagen – 
Heer, de wereld wacht. 

 
2 In de nacht gekomen 

kind dat met geduld 
eeuwenoude dromen 
eindelijk vervult, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
kom met uw gestage, 
milde overmacht. 

 
3 In de nacht gekomen, 

onmiskenbaar kind, 
kom, doorwaai de bomen, 
zachte zuidenwind, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
laat uw morgen dagen, 
kom – de wereld wacht. 
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Slotlied 487: 1 (allen), 2 koor, 3 allen 
Allen 

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. 

 
Koor 

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. 

 
Allen 

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 


