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Snowe zingt: Mexican Christmas Carol 

   Away in a manger 

   Do you hear what I hear 

 

Samenzang: Komt allen tezamen 

1. Komt allen tezamen, 

 jubelend van vreugde: 

 komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 

 Ziet nu de vorst der englen 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. 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

De adventskaarsen worden aangestoken 

We gaan staan 
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Zingen: Psalm 149 : 1 en 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nu zal, gelijk er staat geschreven, 

 Gods volk in volle vrede leven. 

 De boze vijand is verslagen. 

 Prijs 's Heren welbehagen! 

 Na het duister der wereldnacht 

 blinkt de luister van Gods geslacht. 

 Hemel en aarde stemmen saam 

 en prijzen 's Heren naam.    we gaan zitten 

 

Over het thema: Kerst verbindt 

 

Snowe zingt: Gloria 

   O Holy Night 

   The little road to Bethlehem  



4 

 

Gebed bij de lezingen 

 

Lezing: 1 Johannes 1 : 1 - 4 

1Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met 

eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen 

hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. 
2Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen 

ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was 

en aan ons verschenen is. 3Wat wij gezien en gehoord hebben, 

verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. 

En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met 

zijn Zoon Jezus Christus. 4We schrijven u deze brief om onze 

vreugde volkomen te maken. 

 

Zingen: Stille Nacht 

1. 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. 

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! 

 Vreed' en heil wordt gebracht 

 aan een wereld, verloren in schuld; 

 Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

 Amen, Gode zij eer! 

 Amen, Gode zij eer! 
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Lezing: Lucas 2 : 1 – 14 

1In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle 

inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste 

volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over 

Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder 

naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4Jozef ging van de stad 

Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die 

Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5om zich te 

laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die 

zwanger was. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar 

bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar 

eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een 

voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf 

van de stad. 
8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het 

veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een 

engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het 

stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel 

zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws 

brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 
11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de 

Messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen 

een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een 

voederbak ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de engel een groot 

hemels leger dat God prees met de woorden:14‘Eer aan God in de 

hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij 

liefheeft.’ 
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Zingen: 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, 

 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, 

 gloria in excelsis Deo. 

 

Lezing: Lucas 2 : 15 – 20 

5Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de 

herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen 

ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft 

gemaakt.’ 16Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en 

Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17Toen ze het kind 

zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18Allen die 

het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen 

zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en 

bleef erover nadenken. 20De herders gingen terug, terwijl ze God 

loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, 

precies zoals het hun was gezegd. 
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Zingen: Go, tell it on the mountain 

Refrein:  

 Go, tell it on the mountain,  

 over the hills and everywhere;  

 go, tell it on the mountain  

 that Jesus Christ is born.  

 

1.  While shepherds kept their watching  

 o’er silent flocks by night,  

 behold, throughout the heavens  

 there shone a holy light. Refrein  

 

2.  The shepherds feared and trembled  

 when lo! above the earth,  

 rang out the angel chorus  

 that hailed our Saviour’s birth! Refrein  

 

3.  Down in a lonely manger  

 the humble Christ was born,  

 and God sent our salvation  

 that blessed Christmas morn. Refrein 

 

 

Verkondiging 
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Zingen: Daar ruist langs de wolken 

1.  Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam, 

 die hemel en aarde verenigt te zaam, 

 geen naam is er zoeter en beter voor 't hart, 

 Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 

 Kent gij, kent gij, die Naam nog niet? 

 Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied! 

 

2. Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 

 want Hij kwam om zalig te maken op aard; 

 zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, 

 genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf. 

 Kent gij, kent gij, die Jezus niet, 

 die om ons te redden, de hemel verliet? 

 

Snowe zingt: The virgin Mary 

   Candlelight Carol 

   When a child is born 

 

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met het gezamenlijk 

bidden van het Onze Vader 

Onze Vader die in de hemel zijt,  

Uw Naam worde geheiligd; 

Uw koninkrijk kome; Uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. 
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Inzameling van de gaven voor Jemima 

Jemima is een stichting voor Arabische kinderen en volwassenen 

met een meervoudige lichamelijke of geestelijke beperking. Er 

worden 60 bewoners begeleid. Het huis staat in Beit Jalat tussen 

Bethlehem en Jeruzalem. 

In 1982 is het project gestart door een Nederlands echtpaar. Sinds 

2011 is er een volledig Palestijns managementteam. Vanuit  de 

eerste opvang is de het werk uitgegroeid met woonzorg, wordt 

dagbesteding aangeboden en zijn er werkplaatsen. Vanuit Jemima 

wordt ook thuisondersteuning gegeven. 

Jemima is voor haar werk ook afhankelijke van giften. Voor 

verdere info zie de website: www.jemima.nl  

 

 

  

http://www.jemima.nl/
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Zingen: Hoor de englen zingen de eer  (staande) 

1. Hoor, de englen zingen de eer 

 van de nieuw geboren Heer! 

 Vreed' op aarde, 't is vervuld: 

 God verzoent der mensen schuld. 

 Voegt u, volken, in het koor, 

 dat weerklinkt de hemel door, 

 zingt met algemene stem 

 voor het kind van Bethlehem! 

 Hoor, de englen zingen de eer 

 van de nieuw geboren 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 englen zingen de eer 

 van de nieuw geboren 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 englen zingen de eer 

 van de nieuw geboren Heer! 

 

 

Zegen – gezongen Amen 
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Zingen: Ere zij God 

 

Ere zij God, ere zij God 

in de hoge, in de hoge, in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde. 

In de mensen een 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 

In de mensen, in de mensen een welbehagen 

In de mensen een welbehagen, een welbehagen 

Ere zij God, ere zij God 

in de hoge, in de hoge, in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde. 

in de mensen een welbehagen. 

Amen, amen. 
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