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               Orde voor de viering  
                                                      Kerstnachtdienst zaterdag 24 december 2022  

       aanvang 21.00 uur in de Goede Herderkerk 
 

THEMA: “LEVENSLICHT” 
 

                                                         Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof                                                                                                                                                         
                                                                        Organist: Geert Meijer 
                                                                        Lector: Miranda Wilms 
                  Pianist: Jan Moens 
                            M.m.v. Fries Mannen Ensemble o.l.v. Klaske Deinum 

__________________________________________________________________ 
 
Ensemble zingt vanaf 20.55 uur in de hal van de kerk het 1e couplet van: 
 
“Stille nacht.” Daarna lopen de leden al zingend naar het liturgisch centrum. 
 
Staande op het podium van het liturgisch centrum zingt het Ensemble: 
 
“Laat het stil zijn in uw nacht.” 
 
Allen zingen staande: Lied 477:1 en 4 
 
                       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. 
  
                       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. 
 
VG: Licht straalt bij elk nieuw leven, 
      bij elk kind dat geboren wordt. 
 
Allen: Het licht straalt door het Kind-van-het-Licht, 
      Het Kind dat keer op keer in ons geboren wil worden: 
      Jezus: Kind-van-belofte, Kind-van-Licht. 
 
VG:   Welkom aan dit Kind Jezus in ons midden, 
      Welkom aan ieder die Hem met open armen 
      en open hart wil ontvangen.                  (de gemeente gaat zitten) 
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Als inleiding zingt het ensemble: “Jesu, komm zu mir” 

Gezongen gebed door Ensemble: “Come, oh Jezus, come to me” 

Lof op het licht: Stemmenspel 

Samen zingen: Lied 487: 1 en 2 
 
                          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. 
                          Gloria in excelsis Deo. 

Rondom de Bijbel 

Gebed 

1e lezing: Jesaja 9: 1-7 

ZINGEN: lied 444:1, 2 en 5 
 
                          1. Nu daagt het in het oosten, 
                          het licht schijnt overal: 
                          Hij komt de volken troosten, 
                          die eeuwig heersen zal. 
 
                          2. De duisternis gaat wijken 
                          van de eeuwenlange nacht. 
                          Een nieuwe dag gaat prijken 
                          met ongekende pracht. 
 
                          5. Reeds daagt het in het oosten, 
                          het licht schijnt overal: 
                          Hij komt de volken troosten, 
                          die eeuwig heersen zal. 

2e lezing: Lucas 2: 4-7 
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Zingen: Gez. 141:1 (Ensemble) 
 
                              1. Ik kniel aan uwe kribbe neer, 
                              o Jezus, Gij mijn leven! 
                              Ik kom tot U en breng U, Heer, 
                              wat Gij mij hebt gegeven. 
                              O, neem mijn leven, geest en hart, 
                              en laat mijn ziel in vreugd en smart 
                              bij U geborgen wezen. 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Gez. 141: 2 en 3 (samen) 
 
                             2. Voor ik als kind ter wereld kwam, 
                             zijt Gij voor mij geboren. 
                             Eer ik een woord van U vernam, 
                             hebt Gij mij uitverkoren. 
                             Voor dat uw hand mij heeft gemaakt, 
                             werd Gij een kindje, arm en naakt, 
                             hebt Gij U mij gegeven. 
 
                             3. Temidden van de nacht des doods 
                             zijt Gij, mijn zon, verrezen. 
                             O zonlicht, mild en mateloos, 
                             uw gloed heeft mij genezen. 
                             O zon die door het donker breekt 
                             en  't ware licht in mij ontsteekt, 
                             hoe heerlijk zijn uw stralen. 
 
3e lezing: Lucas 2: 8-14 
 
Ensemble zingt: :Cantique de Noël” 
 
Overdenking 
 
Ensemble zingt: “Still a Bach Christmas” 
 

DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN 
 
Inzameling van de gaven 

Gebeden, die zingend worden afgesloten door het Ensemble met: “Frieden” 
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Zegen die zingend wordt beantwoord door:  
 
Allen zingen staande: Evang. Liedboek nr. 101 
 

 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. 

 
Na de dienst zingt het Ensemble: “Fröhliche Weihnacht űberall” 

 

 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
        Wij wensen u/ jullie allen gezegende Kerstdagen. 


