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De klokken van Welkomkerk en Dorpskerk luiden

Inleidend orgelspel
Er wordt een filmpje over Zuidland getoond.

Welkom en aansteken van de adventskaarsen door Huub Lems

Samenzang 'Stille Nacht'

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! 

Votum en groet

Samenzang 'Komt allen tezamen'

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.

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.

Gebed 

Fluitsolo



Samenzang 'Er is uit ’s werelds duistere wolken'  NLB 482

Daar is uit ’s werelds duistre wolken

een Licht der lichten opgegaan.

Komt tot zijn schijnsel, alle volken,

en gij, mijn ziele, bid het aan!

Het komt de schaduwen beschijnen,

de zwarte schaduw van de dood.

De nacht der zonde zal verdwijnen,

genade spreidt haar morgenrood.

 

Wat heil, een Kind is ons geboren,

een Zoon gegeven door Gods kracht!

De heerschappij zal Hem behoren,

zijn last is licht, zijn juk is zacht.

Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden

zijn wondren van genaad' alleen.

Hij doet ons, hoe met schuld beladen,

verzoend voor 't oog des Vaders treên.

Bijbellezingen door Arlene van der Schans

Jesaja 9 vers 1, 5 en 6

Het volk dat in duisternis ronddoolt

ziet een schitterend licht.

Zij die in het donker wonen

worden door een helder licht beschenen.

Een kind is ons geboren,

een zoon is ons gegeven;

de heerschappij rust op zijn schouders.

Deze namen zal hij dragen: 

Wonderbare raadsman, Goddelijke held, 

Eeuwige vader, Vredevorst.

Groot is zijn heerschappij,

aan de vrede zal geen einde komen.

Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,

ze staan vast, in recht en gerechtigheid,

van nu tot in eeuwigheid.

Daarvoor zal hij zich beijveren,

de HEER van de hemelse machten.

Lukas 2 vers 1-21

De geboorte van Jezus

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

van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling

vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 

Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de

plaats waar hij vandaan kwam. 

Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad

van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om

zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw,

die zwanger was. 

Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en 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.

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze

hielden de wacht bij hun kudde. 



Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze

omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig

schrokken. 

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

nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:

vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de

messias, de Heer. 

Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind

vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En

plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God

prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede

op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 

Toen 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.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef

en het kind dat in de voederbak lag. 

Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was

gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de

herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in

haar hart en bleef erover nadenken. 

De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles

wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden,

kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij

in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

Samenzang 'Hoor de eng'len zingen de eer'

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!

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!

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!



Instrumentaal Intermezzo 

Koorzang 'O holy night'

Verkondiging 'Redding voor de wereld!'

Instrumentaal intermezzo

 
Samenzang 'Eer zij God in onze dagen'

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.

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.

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.

Koorzang 'Wij aanbidden U' 

Aansteken Kerstkaars en een kerstwens door Huub Lems

Zegen

Samenzang '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.

Filmpje (reprise)

Uitleidende muziek en orgelspel

De Kerstnachtzangdienstcommissie 

wenst u gezegende kerstdagen.




