


Voor de dienst speelt de band diverse Kerstliederen

Welkomstwoord door Huub Lems

Aansteken van de kaarsen

Inleiding door  Henk en Hanny van der Kaa

Openingsgebed

Zingen 'Komt allen tezamen' NLB 477: 1, 2 en 4

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.

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.

Overdenking 'Een nieuw begin'

n.a.v. enkele bijbelverzen en afgewisseld 
met enkele liederen

                       Exodus 3 vers 11 en 12

Maar Mozes zei tegen God: 'Ik? 
Moet ik naar de farao gaan 
en de Israëlieten uit Egypte weghalen? 
Dat kan ik niet.' 
God zei: 'Ik zal altijd bij je zijn. 
Jij zult het volk uit Egypte weghalen, 
en hier op deze berg zullen jullie mij vereren. 
Dan zul je zeker weten dat ik je gestuurd heb.’

                       Zingen 'Ik zal er zijn'

Hoe wonderlijk mooi 
is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig 
deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: 
wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' 
en 'Ik zal er zijn'.



Een boog in de wolken 
als teken van trouw,
staat boven mijn leven, 
zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, 
maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, 
U die mij ziet.

De toekomst is zeker, 
ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, 
als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, 
U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

refrein 'Ik ben die Ik ben' 
is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig 
deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, 
ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', 
en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden 
van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, 
geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, 
dicht bij U zijn.

refrein

                       Jesaja 7 vers 14

De Heer zelf zal u een teken geven. 
Een jonge vrouw zal zwanger worden 
en ze zal een zoon krijgen. 
Ze zal haar kind Immanuel noemen. 

Zingen 'Stille nacht'  NLB 483: 1, 2 en 3

Stille nacht, heilige nacht!
Davids zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems 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!
Vrede en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

                       Lucas 2, vers 1 t/m 7

In die tijd werd er een bevel 
van keizer Augustus bekendgemaakt. 
Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk 
laten tellen. 



Het was de eerste keer dat dit gebeurde. 
Het was in de tijd dat Quirinius 
de provincie Syrië bestuurde. 
Iedereen moest geteld worden 
in de plaats waar zijn familie vandaan kwam.
Daarom gingen alle mensen op reis.

Ook Jozef moest op reis. 
Hij ging van Nazaret in Galilea 
naar Betlehem in Judea. 
Want hij kwam uit de familie van David, 
en David kwam uit Betlehem. 
Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. 
Maria zou met Jozef gaan trouwen, 
en ze was zwanger.

Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, 
werd het kind geboren. 
Het was Maria’s eerste kind, een jongen. 
Maria wikkelde hem in een doek, 
en legde hem in een voerbak voor de dieren. 
Want er was voor hen nergens plaats om te slapen.

                       Zingen 'Jubel het uit' Opw. 525

Jubel het uit.
De Heer is hier;
ontvang het koningskind!
Als redder van de aarde
geeft Hij het leven waarde.
Dus hemel en aarde, zingt!
Dus hemel en aarde, zingt!
Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt!

Jubel het uit.
De Heer regeert;
wees blij, verhef je stem!
Zing als de schepping juicht,
aanbiddend voor Hem buigt
een vreugdelied voor Hem
een vreugdelied voor Hem
een vreugde-, een vreugdelied voor Hem!

Zijn koningschap
zal eeuwig zijn,
rechtvaardig en vol kracht!
Laat ieder volk op aarde
zijn heerlijkheid ervaren;
de liefde die Hij bracht
de liefde die Hij bracht
de liefde, de liefde die Hij bracht!

Zingen 'Een toekomst vol van Hoop'

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

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

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



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

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
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Aansteken van de 5e kaars

Zingen 'Licht in de nacht' Opw. 527

Licht in de nacht; 
een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat zijn leven begon.
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
stralend breekt die held're morgen aan.

Prijs nu Zijn naam,
samen met de engelen.
O, nacht vol licht, )
o, nacht dat Jezus kwam. ) 2x

Wat Hij ons leert is geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden.
vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

Prijs nu Zijn naam, de naam van alle namen,
en geef Hem glorie )
in alle eeuwigheid. ) 2x

Prijs nu Zijn naam, de naam van alle namen,
en geef Hem glorie )
in alle eeuwigheid. ) 2x

De zegen van St. Patrick

De Heer is voor u 
om u de juiste weg te wijzen.

De Heer is achter u 
om u in de armen te sluiten, 
om u te beschermen tegen gevaar.

De Heer is onder u 
om u op te vangen 
wanneer u dreigt te vallen.

De Heer is in u 
om u te troosten wanneer u verdriet hebt.

De Heer omgeeft u 
als een beschermende muur, 

wanneer anderen over u vallen.
De Heer is boven u 

om u te zegenen.
Zo zegene u God, vandaag, morgen, 
en tot in de eeuwen der eeuwen.



Slotzang 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.
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 den Hoge, in den Hoge, in den Hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen. 
Amen. Amen.

  Namens de kerk wensen wij u
      Gezegende Kerstdagen
                    en een
            Voorspoedig 2022

Doel van de collecte

In deze Kerstnachtzangdienst collecteren we voor het door 
Henk en Hanny van der Kaa gekozen doel. 

Dat is het werk van Justin en
Marianne van der Spijk. 

Met hun gezin zijn ze aan
boord van het ziekenhuis-
schip Global Mercy, dat voor
de kust van West Afrika vaart
en chirurgische hulp aan de
allerarmsten verleent. 

Tegelijk wordt lokaal medisch en verpleegkundig personeel
getraind. 

Samen met hun drie kinderen delen zij lief en leed met iedereen
aan boord en met de mensen die geholpen kunnen worden. 

Geef barmhartig aan dit collecte doel via de GIVT-App 
of door over te maken op NL47 RABO 0375 9658 74 
t.n.v. PG Zuidland Collectes o.v.v. 'Mercy Justin en Marianne'.

Alvast onze hartelijke dank  


