
 

 

 
m.m.v.   Rejoice 
voorganger: Anneke Klavers - Bras 
organist:  Flip Markwat  
pianist:   Cor Hollestelle 

 
Wij zingen voor de dienst: 
 

 Lied 481: 1, 3 (Hoor, de eng’len zingen d’eer) 
 
Hoor de engelen zingen d'eer  
van de nieuwgeboren 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 eng'len zingen d'eer  
van de nieuwgeboren 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 eng'len zingen d'eer  
van de nieuwgeboren Heer! 

 

 Lied 476: 1, 3, 4 (Nu zijt wellekome) 
 
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyrieleis. 



 
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; 
Bethl'em is de stede,  
daar 't is geschied voorwaar." 
Kyrieleis. 

Wijzen uit het Oosten  
uit zo verre land, 
zij zochten onze Here  
met offerand’. 
Z'offerden ootmoedelijk  
mirr', wierook ende goud 
t'eren van dat Kinde,  
dat alle ding behoudt. 
Kyrieleis. 
 

 Lied 478: 1, 4 (Komt, verwondert u hier, mensen) 
 
Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuwgeboren 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! 
 

 Lied 503: 1, 2, 4 (Wij staan aan een kribbe) 
 
1 Wij staan aan een kribbe, 
aanschouwen de bron. 
De oorsprong der schepping,  
de rijzende zon: 
dit leven zal stralen,  
door God Zelf bemind. 
Wij groeten de toekomst,  
gevat in dit Kind. 
 
2 Wij lezen Gods wezen 
in het Kind dat hier ligt. 
De nacht geeft Zijn liefde 
een helder gezicht: 
dit Kind, dat ontvlamt  
als een aarzelend vuur, 
wordt licht en geleide  
in ons donkerste uur. 
 

4 Hoe diep ook het duister 
waarin Hij verschijnt, 
Zijn ster aan de hemel 
heeft alles omlijnd. 
Hij is ons tot lichtbron  
in donkere nacht. 
Het zonlicht van Pasen  
wint hier al aan kracht! 
 

 Welkom en mededelingen 
 

 Aanvangslied: Lied 477: 1, 2, 4, 5 (Komt allen tezamen) 
 
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem. 
Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, 
komt laten wij aanbidden (3x) 



die koning. 
De hemelse eng'len, 
riepen eens de herders, 
weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden. 
Komt, laten wij aanbidden (3x) 
die koning. 
 
O kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefd' in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden (3x) 
die koning. 
 
Zingt aarde en hemel,  
zingt nu engelenkoren,  
zingt alle scharen rondom de troon:  
Glorie aan God en vrede voor de mensen! 
Komt, laten wij aanbidden (3x) 
die koning. 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 

 Klein Gloria (ELB 254) 
 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,  
als in den beginne,  
nu en immer,  
en van eeuwigheid tot eewigheid.  
Amen. 
 

 Rejoice zingt: Who’s the little baby? 
 
Refrein:   
Born, born, born born in a stable; 
Who's the little baby born in Bethlehem? 
Born of Mary; she laid Him in a manger; 
Who's the little baby born in Bethlehem? 
 
Angels proclaimed the birth to shepherds on the hillside, 
shepherds attending their flocks at night. 
Born is the child; the prophets long ago foretold it.  
The heavens were filled with a glorious light.   
 
Refrein 
  
Let's go to Bethlehem and see the little baby;   
go to the stable and see Him now!   
Lifting our hands, we'll praise His holy name forever  



Down on our knees, we'll humbly kneel and bow. 
Refrein. 
 
Who's the little baby born in Bethlehem?  
Jesus is the little baby born in Bethlehem, in Bethlehem. 
 

 Wij zingen: Lied 494: 1, 2 (Vanwaar zijt Gij gekomen?) 
 
Vanwaar zijt Gij gekomen, 
wij wisten niets van U. 
In onze stoutste dromen 
was God nooit hier en nu. 
Een nieuwe God zijt Gij 
die onder ons wilt wonen 
zo ver weg, zo dichtbij. 

Gij zijt ons doorgegeven 
een naam, een oud verhaal. 
Uw woorden uitgeschreven 
in ied’re mensentaal. 
Ons eigen levenslot. 
Met uw geluk verweven, 
zo zijt Gij onze God.’ 

 
Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
 
Moment met de kinderen 
 

 Kinderlied van de maand: Goed nieuws! 
 

 Wij zingen: 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! 
 
Schriftlezing: Lucas 2: 1 – 19 (Willibrordvertaling) 
 
21In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit dat de hele wereld zich moest 
laten registreren. 2Deze eerste registratie vond plaats toen Quirinius gouverneur van Syrië 
was. 3Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven, ieder in zijn eigen stad. 4Zo ook 
Jozef; hij ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David, 
Betlehem genaamd, omdat hij uit het huis van David stamde, 5om zich te laten inschrijven, 
samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. 
6Terwijl ze daar waren kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen, 7en ze baarde een 
zoon, haar eerstgeborene; ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak, 
omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf. 8Er waren daar in de buurt 
herders, die in het veld overnachtten om de wacht te houden bij hun kudde. 9Opeens 
stond er een engel van de Heer bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Ze 
schrokken hevig. 10Maar de engel zei: ‘Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor 
u, een grote vreugde voor het hele volk. 11Vandaag is in de stad van David uw redder 
geboren; Hij is de Messias, de Heer. 12Dit is het teken voor u: u zult een kind vinden dat in 
doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt.’ 13Plotseling was er bij de engel een heel leger 
uit de hemel; ze loofden God met de woorden: 14‘Glorie aan God in de hoogste hemel, en 



op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een welgevallen heeft.’ 
15Toen de engelen weer van hen waren weggegaan naar de hemel, zeiden de herders 
tegen elkaar: ‘Kom, we gaan naar Betlehem om te zien wat er is gebeurd en ons door de 
Heer is bekendgemaakt.’ 16Haastig gingen ze erheen en vonden Maria en Jozef, en het 
kind dat in de voerbak lag. 17Toen ze het zagen, maakten ze bekend wat hun over dit kind 
was gezegd. 18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat hun door de herders werd 
gezegd. 19Maria bewaarde dit alles in haar hart en dacht erover na.  
 

 Wij zingen: Lied 506: 2 
 
Al bent U nu nog maar een kind, 
zo hulpeloos en klein, 
wij weten dat het rijk begint 
waarvan U 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! 
 
Schriftlezing:  Mat. 2: 1 – 12 (Willibrordvertaling) 
21Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, ten tijde van koning Herodes, kwamen 
er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan. 2Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning 
van de Joden? Want wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om Hem te 
huldigen.’ 3Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij, en heel Jeruzalem met hem. 
4Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen en wilde van hen weten 
waar de Messias geboren zou worden. 5Ze zeiden hem: ‘In Betlehem in Judea. Want zo 
staat het geschreven bij de profeet: 
6Betlehem, land van Juda, u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, 
want uit u zal een leider voortkomen, die herder zal zijn van mijn volk Israël.’ 
7Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop 
de ster verschenen was. 8Hij stuurde hen naar Betlehem met de woorden: ‘Ga een 
nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind. Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij 
dan weten; dan kan ook ik het gaan huldigen.’ 9Toen ze de koning aanhoord hadden, 
gingen ze weg. Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit, tot ze bleef 
staan boven de plaats waar het kind was. 10Toen ze de ster zagen, werden ze met 
buitengewoon grote vreugde vervuld. 11Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met 
zijn moeder Maria. Ze vielen op hun knieën en huldigden het. Ze haalden hun schatten 
tevoorschijn en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk. 12En omdat ze in een 
droom gewaarschuwd waren om niet naar Herodes terug te keren, namen ze de wijk en 
gingen ze langs een andere weg naar hun land terug. 
 

 Wij zingen: Lied 506: 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! 

 Rejoice zingt: Via Bethlehem 
 
Niet zomaar een nacht als zovelen, 
niet zomaar een lied of gedicht. 
Geen loze belofte, geen valse hoop, 
maar het lang verwachte Licht. 
De Weg en de Waarheid, het Leven, 
de enige echte manier 
om tot de vervulling te komen. 
Verwelkom de Zoon, Hij is hier. 
 
Refrein: 
Hij bemoeit zich met ons via Bethlehem 
en spreekt tot ons hart hier en nu. 
Hij geeft zich in Hem Die ons voor is gegaan. 
Ga mee via Bethlehem. 
 
Meer dan een ster aan de hemel, 
meer dan een engelenkoor. 
Veel meer dan een stal en een kribbe, 
dit gaat alle tijden door. 
De Weg en de Waarheid, het Leven, 
de enige echte manier, 
om tot de vervulling te komen. 
Verwelkom de Zoon, Hij is hier. 
 
Refrein (3x) 
 
Verkondiging 
 

 Wij zingen: Lied 388 (voor ieder van ons) 
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor ieder van ons schoon water en brood, 
een veilige plek, een plaats om te schuilen, 
een plaats in Gods licht als tafelgenoot. 
 
Refrein: 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk! 
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor iedere vrouw, voor iedere man. 
Niet minder of meer, de een of de ander: 
het delen van macht is deel van ons plan.   Refrein 
 
Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 
want iedere stem geeft klank aan het koor. 
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.   Refrein 
 



 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 
genadig begin van goddelijk recht.    Refrein 
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
een plaats om te zijn, een plaats om te worden 
getuige van Hem, een levend bewijs.   Refrein 
 
Gebeden 
 
Tijdens de inzameling van de gaven zingt Rejoice:  
 

 Geef ons vrede 
Welke wegen nog te gaan? 
Welke ster zal ons wijzen 
naar dat land waar geen grenzen bestaan? 
 
't Is de droom van alle eeuwen: 
de aarde nieuw, de mensen vrij, 
maar geen huilen of schreeuwen 
bracht die wereld een stap dichterbij. 
 
Geef ons vrede. 
Schijn in de donkere nacht. 
Geef ons vrede 
waarop de schepping wacht. 
 
'k Zie Uw rijk in al die dromen. 
'k Zie Uw licht in elke traan 
en ik bid: Uw rijk kome; 
dat op aarde Uw wil wordt gedaan. 
 
Dona nobis pacem. 
 
Inzameling van de gaven 
 

 Slotlied: ‘Ere zij God’ (ELB 101) 
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 den hoge (2x) 
Vrede op aarde, vrede op aarde (2x) 
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 
Zegen  
 

 Aansluitend zingt Rejoice: The Lord bless you 
 
The Lord bless you and keep you. 
The Lord lift His countenance upon you, 
And give you peace. 
The Lord make His face to shine upon you 
And be gracious unto you. 
The Lord be gracious, gracious unto you. 
Amen. 
 
Na de dienst zingt Rejoice: 
 

 In ons hart geboren 
 
Jezus, word vandaag en elke dag 
In ons hart geboren; 
God dichtbij als nooit tevoren. 
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw 
In ons hart geboren. 
Maak ons uw voeten. 
Maak ons uw handen. 
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn. 
Jezus, word vandaag en elke dag 
In ons hart geboren; 
God dichtbij als nooit tevoren. 
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw 
In ons hart geboren. 
Maak ons uw oren. 
Maak ons uw lippen. 
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn. 
Jezus, word vandaag en elke dag 
In ons hart geboren; 
God dichtbij als nooit tevoren. 
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw 
In ons hart geboren. 
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw 
In ons hart geboren. 
 

 Mary, did you know? 
 
Mary, did you know that your baby boy 
Would one day walk on water? 
Mary, did you know that your baby boy 
Would save our sons and daughters? 
Did you know that your baby boy 
Has come to make you new? 
This child that you delivered, will soon deliver you 
 
Mary, did you know that your baby boy 



Will give sight to a blind man? 
Mary, did you know that your baby boy 
Will calm the storm with his hand? 
Did you know that your baby boy 
Has walked where angels trod? 
When you kiss your little baby 
You kiss the face of God 
 
Mary, did you know? (2x) 
Mary, did you know? Did you know? 
Mary, did you know? Mary, did you know? (3x) 
 
The blind will see, the deaf will hear 
The dead will live again 
The lame will leap, the dumb will speak 
The praises of the Lamb 
 
Mary, did you know that your baby boy 
Is Lord of all creation? 
Mary, did you know that your baby boy 
Would one day rule the nations? 
Did you know that your baby boy 
Is heaven's perfect Lamb? 
That sleeping child you're holding is the great I Am 
 
Mary, did you know? (Mary, did you know?) 
Mary, did you know? (Mary, did you know?) 
Mary, did you know? 
 
 
 

Gezegende Kerstdagen! 
 

Blessed Christmas! 
 

Благословенного 
Різдва! 


