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Geef licht! 
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Voor de dienst zingen we: 

 Nu sijt wellecome (lied 476) 

 

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. 

 Kyriëleis 

 

2. 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. 

 Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.' 

 Kyriëleis. 

 

3. Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land, 

 zij zochten onzen Here met offerand. 

 Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud 

 te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 

 Kyriëleis. 

 

 Wij trekken in een lange stoet (lied 506) 

 

 1. Wij trekken in een lange stoet  

  op weg naar Bethlehem,  

  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! 
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 4. Wij gaan op weg naar Bethlehem,  

  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! 

 

Komt allen tezamen (lied 477) 

 

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. 

 

2. De hemelse englen 

 riepen eens de herders 

 weg van de kudde naar 't schamel dak. 

 Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden! 

 Komt, laten wij aanbidden, 

 komt, laten wij aanbidden, 

 komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 

 

 

Welkom 

 

 

Moment van stilte 

 

 

Aansteken van de kaarsen 
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 Aanvangspsalm: Psalm 98 : 1   staande 

 

 1. Zingt een nieuw lied voor God den Here, 

  want Hij bracht wonderen tot stand. 

  Wij zien Hem heerlijk triomferen 

  met opgeheven rechterhand. 

  Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 

  bevrijdend heil en bindend recht 

  voor alle volkeren op aarde. 

  Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 

 

 Bemoediging en groet 

         we gaan zitten 

 

 Drempelgebed 

 

 

 We zingen: Psalm 98: 3  

 

 3. Laat heel de aard' een loflied wezen, 

  de psalmen gaan van mond tot mond. 

  De naam des Heren wordt geprezen, 

  lofzangen gaan de wereld rond. 

  Hosanna voor de grote Koning, 

  verhef, bazuin, uw stem van goud, 

  de Heer heeft onder ons zijn woning, 

  de Heer die bij ons intocht houdt. 

        

  

Gebed om ontferming  

 

 na de woorden `daarom roepen wij tot U’   zingen we: 
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Glorialied: Eer zij God  (lied 487) 

 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. 

 

Gebed 

 

Zingen: Een ster laat mensen weten  

   (melodie Nu daagt het in het Oosten, lied 444) 

 

1. Een ster laat mensen weten: 

de nacht gaat snel voorbij. 

 God zal ons niet vergeten, 

 Hij houdt van jou en mij. 

 

2. Ver boven alle tranen, 

 De ruzies en de strijd, 

 brengt Hij de mensen samen. 

 Er komt een nieuwe tijd. 

 

3. Uit diepte, kou en donker 

 brengt Hij je naar het licht. 

 Een nieuw begin, een wonder. 

 Dat is een vergezicht. 

 

4. Wie hoopt kan blijven wachten, 

 al weet hij niet hoe lang. 

 Want buiten zijn gedachten 

 komt nu al iets op gang. 

 

5. De hemel helpt je hopen 

 met woorden in de nacht. 

 Houd dan je oren open,  

 want God wekt nieuwe kracht. 

 

6. Nu wordt het licht geboren. 

 Zo kwetsbaar als een kind 

 laat God hier van zich horen. 

 De vrede overwint. 
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Lezing van Lucas 2 : 1 - 20  

De geboorte van Jezus 

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.’  
15Toen 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: Stil is de nacht  (melodie Stille Nacht, lied 483) 

1. Stil is de nacht. Schitterend zacht 

  straalt van ver sterrenpracht. 

  Mensen komen, mensen gaan. 

  Door hun vluchtig, voorbijgaand bestaan 

  ademt eeuwige kracht. 
  Wonderlijk stil is de nacht. 

2. Stil is de nacht. Iedereen wacht 

  op het licht, op de kracht 

  die verdrijft de duisternis, 

  en die groeien doet al wat er is, 

  die verzoent en verzacht. 
  Wonderlijk stil is de nacht. 

3. Kijk om je heen. Mensen bijeen 

  zingen zacht: stille nacht. 

  Wat onzegbaar is, wat je niet ziet, 

  houdt zich schuil in dit goddelijk lied. 

  Volg de stem van je hart, 
  Zing door het nachtelijk zwart. 

Lezing uit Johannes 1  

Het Woord is mens geworden. In het begin was het Woord, 

het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het 

begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets 

ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven 

was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en 

de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam 

iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij 

kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen 

door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er 

om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens 

verlicht en naar de wereld kwam. Het Woord is mens geworden 

en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij 

hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon 

van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij 

is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij 

was er vóór mij!” 

Lector: Zo spreekt de Heer   allen: Wij danken God  
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Stef Bos: Geef licht 

 

 

Overweging 

 

 

We zingen: Zoekend naar licht (lied 1005) 

 

 1. Zoekend naar licht hier in het duister, 

  zoeken wij U, waarheid en kracht. 

  Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

  schijn in de donkere nacht. 

 

 refrein: 

 Christus, ons licht, 

 schijn door ons heen, schijn door het duister. 

 Christus, ons licht, 

 schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

 2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 

  zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

  Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

  zo wordt uw stem gehoord. 

  Refrein 

 

 4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

  zoekend naar warmte zijn velen koud. 

  Maak ons een huis van levende stenen, 

  schuilplaats door U gebouwd.  

  Refrein 
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Dienst van het antwoord 

 Dankgebed en voorbeden met 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stil gebed, 

 

afgesloten met gezamenlijk gebeden 

  

 Onze Vader in de hemel,  

 laat uw naam geheiligd worden,  

 laat uw koninkrijk komen  

 en uw wil gedaan worden  

 op aarde zoals in de hemel.  

 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  

 Vergeef ons onze schulden,  

 zoals ook wij hebben vergeven  

 wie ons iets schuldig was.  

 En breng ons niet in beproeving,  

 maar red ons uit de greep van het kwaad.  

 Want aan u behoort het koningschap,  

 de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen 

 

 

Inzameling van de gaven 

 

1e collecte: Syrische vluchtelingkinderen (Kerk in Actie) 

2e collecte: kerk 

3e collecte: Marjet’s College (kwartaalgift) 
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Slotlied: Midden in de winternacht 

  1. Midden in de winternacht ging de hemel open, 

  die ons ‘t heil der wereld bracht, 

  antwoord op ons hopen. 

  Elke vogel zingt zijn eigen lied; 

  herders waarom zingt gij niet? 

  Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan. 

  Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

  Christus is geboren. 

 

  2. Vrede was het overal, wilde dieren kwamen 

  bij de schapen in de stal  

  en zij speelden samen. 

  Elke vogel zingt zijn lied; 

  herders, waarom zingt gij niet? 

  Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan, 

  laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

  Christus is geboren. 

 

  3. Zie, reeds staat de morgenster 

  stralend in het duister, 

  want de nacht is niet meer ver,  

  bode van de luister, 

  die ons weldra op zal gaan; 

  herders, blaast de fluiten aan. 

  Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan, 

  laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

  Christus is geboren.    

 

 

 

 Zegen met gezongen Amen 
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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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Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 
 

Ouderling van dienst:  Pim Liekamm 

Diaken:   Martin Uijterlinde 

Koster:   Mary Bruinsma 

Organist:    Dick Ridder 

 

 

 

Agenda:  31 december: 19.30 uur : Oudjaarsdienst 

  Ds. Hillegonda Ploeger 

 

 

 


