


Samenzang: Komt verwondert u hier mensen - vers 1 en 2

Alle medewerkers van de kerstnachtsamenkomst zijn voor de
opnames getest op het Coronavirus

Samenzang: Nu zijt wellekome

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren 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.

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.

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.
Kyriëleis.



Welkomstwoord door ds. Van Midden

Juich, aarde, om de HEER te prijzen.
Speel op je harp, bazuin het uit.
Laat je trompet Hem eer bewijzen.
Zeeën en aarde, jubel luid!
Laat alle bergen vrolijk zingen;
rivieren, klap bij het refrein.
De HEER komt ons met recht omringen.
Zijn oordeel zal rechtvaardig zijn.

Hoe lang nog tot uw vrede komt?
Wanneer vertroost U Israël?
Hoe lang tot uw gezalfde komt
en Davids huis in eer herstelt?
Hoor ons gebed, zie ons verdriet;
onthoud ons uw genade niet.
O Trooster, geef ons hoop en moed
als U ons ongezien ontmoet.

U leidt mij naar uw heiligdom;
ik zie de hoop van Israël.
Uw rijk van recht en vrede komt:
de volken zien en staan versteld.
Gezegend is de vredevorst,
de redder die uw volk verlost.
Gezegend is dit heilig kind,
dat door zijn dood de wereld wint.

Samenzang: Psalm 98 : 2 (nieuwe berijming 2021)

Muziekgroep: Nu laat U mij in vrede gaan

Gebed



Bijbellezing: Lukas 2 : 1 t/m 14 (HSV) door ds. Meuleman

1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van 
keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden.
2 Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië 
stadhouder was. 3 En ze gingen allen op weg om ingeschreven 
te worden, ieder naar zijn eigen stad. 4 Ook Jozef ging op weg, 
van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van 
David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht 
van David was, 5 om ingeschreven te worden met Maria, zijn 
ondertrouwde vrouw, die zwanger was. 6 En het geschiedde, toen 
zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, 7 
en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken 
en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was 
in de herberg. 8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich 
ophielden in het open veld en ‘s nachts de wacht hielden over 
hun kudde. 9 En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de 
heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer be-
vreesd. 10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want 
zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen 
zal, 11 namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de 
stad van David; Hij is Christus, de Heere. 12 En dit zal voor u het 
teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en
liggend in de kribbe.13 En plotseling was er bij de engel een 
menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei:
14 Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in 
mensen een welbehagen. 

Nu laat U mij in vrede gaan,
want U lost uw beloften in.
Ik neem uw redding dankbaar aan,
tot eens de wereld vrede vindt.
Wanneer ik hier mijn ogen sluit,
heet U mij welkom in uw huis.
Ik leef het leven tegemoet,
tot ik U zie en U ontmoet!



Bijbellezing: Filippenzen 2 : 2 t/m 11 door Frits Zijderveld

2 Maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, 
dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. 
3 Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederig-
heid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. 4 Laat 
eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar 
laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. 5 Laat 
daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,
6 Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof 
beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, 7 maar Zichzelf ontledigd 
heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de 
mensen gelijk te worden. 8 En in gedaante als een mens bevon-
den, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot 
de dood, ja, tot de kruisdood. 9 Daarom heeft God Hem ook 
bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken 
boven alle naam, 10 opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen 
elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die on-
der de aarde zijn, 11en elke tong zou belijden dat Jezus Christus 
de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Zanggroep: Kom tot ons de wereld wacht

Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria ‘s kind.
  
Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.

Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

Lof zij God in ’t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.



Interviews met Schoonrewoerders

Muzikaal intermezzo: O kom Immanuel

Overdenking door Daan Damsteeg: Er is toekomst!

Samenzang: Op U mijn Heiland blijf ik hopen

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor u open
En wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard’ en hemel zingen,
Verkwik mij met uw heil’ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
O zon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, o Heiland, het verlangen,
Waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
Mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
Waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
Doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Muzikaal intermezzo met cello, viool en piano



Samenzang: Stille nacht

Zanggroep: Toekomst vol van hoop (Sela)

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.

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.

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!

In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop.

U geeft een toekomst vol van 
hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 

Ook al zijn er duizend vragen,    
al begrijpen wij U niet,             
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet.

U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons 
gebroken
in de allerzwartste nacht.     
   



Interviews met Schoonrewoerders

Interviews met Schoonrewoerders

Lied kinderen basisschool: Goed nieuws

U geeft een toekomst vol van 
hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 

U geeft een toekomst vol van 
hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

  
   

Goed nieuws, goed nieuws
Iedereen moet het horen
Goed nieuws, goed nieuws
Jezus is geboren (2x)

Hij is de allerbeste
geen ander is als Hij
De machtigste en sterkste
Hij is het allebei

Hij geeft je echte vrede
en wie in Hem gelooft
die krijgt het eeuwig leven
want dat heeft Hij beloofd

Hij wil je heel graag helpen
in alles wat je doet
En gaat het soms wat moeilijk
Hij geeft je nieuwe moed

En Hij is ook een Vader
die heel veel van je houdt
Hij draagt je in zijn armen
als jij op Hem vertrouwt

Hij is ook altijd bij je
en altijd om je heen
En waar je ook naar toe gaat
Hij laat je nooit alleen



Zanggroep: Ooit komt er een dag

Ooit komt er een dag
Dat de Hemel openbreekt
En de doden zullen opstaan
Ooit komt er een dag
Dat U terugkomt op een wolk
En dat U kijkt met ogen stralend 
als de zon (2x)

Ooit zal het zo zijn
Dat we leven in een stad
Waar geen pijn en geen verdriet is
Ooit zal het zo zijn
Als we komen in die stad
Dat de Vader onze tranen wist

Ik verlang zo naar die dag
Dat ik neerkniel aan Uw voeten
En ik U mag herkennen aan Uw 
stem
Dat we samen hand in hand
Het Hemels paradijs betreden
Zal ik eeuwig mogen zijn waar U 
bent

Refrein:
Tot aan die dag
Wil ik weten wie U bent
Wil ik leven dicht bij U
En mij geven in aanbidding
Tot aan die dag
Wil ik horen wat U zegt
En Uw woorden tot mij nemen
Als een kostbaar geschenk
Tot aan die dag

Refrein

Refrein



De opbrengst van de collecte van de kerstnachtsamenkomst 
gaat jaarlijks naar een Schoonrewoerds doel of naar een doel 
waar een Schoonrewoerder aan verbonden is. Dit jaar steunen 
we Afghanaid, via Isabelle Langerak. Isabelle is de dochter van 
Akkie en Hans Langerak, zij zet zich in voor een betere toekomst 
voor de vrouwen in Aghanistan. Al sinds 2016 werkt Isabelle voor 
de Britse ontwikkelingshulporganisatie Afghanaid. Zij leidde door 
het hele land projecten waarin Afghaanse vrouwen leren lezen, 
schrijven en zo economisch onafhankelijker worden. Schokkend 
was het voor haar om in augustus 2021 met één van de laatste 
evacuatievluchten mee te moeten: opgepropt in een vrachtvlieg-
tuig, weg van de mensen en van het land waar ze inmiddels zo 
van houdt. 

Nu werkt Isabelle vanuit Den Haag voor Cordaid.  Ook particulier 
heeft Isabelle haar contacten uiteraard nog steeds en probeert zo 
hulp en steun te blijven bieden aan deze vrouwen en hun gezin-
nen. Helpt u ook mee?

Er is toekomst! Geef dat dat ook in Afghanistan zichtbaar mag 
zijn.          
     
U kunt via uw eigen kerk via de gebruikelijke weg geven voor dit 
doel. Meer informatie: www.cordaid.org

Dankgebed en voorbede

Zegenbede

Collecte: Afghanaid

http://www.cordaid.org


Bedankt dat u en jij met deze

samenkomst verbonden was!

We wensen u Gezegende kerstdage
n!

Samenzang: 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.


