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  LIEDERENBLAD 
Liturgie Kerstnachtdienst 2022 
Zaterdag 24 december 2022  
21.00 uur, Visnet Hierden 
Voorganger: Ds. R. J. Kranen 
M.m.v. gospelkoor “Inspiraton” uit Hierden  
o.l.v. Wim Rouw 
 
Thema:  “Geboren in je hart” 
 
Voor de dienst zingt het koor: 

Glory to God in the highest 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Prefatie  
 
Zingen: Gez. 139 :1 en 3 (LB1973) 
1.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. 
 
3.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! 
 
Votum en groet 
 
Gebed  
 
Koor “Inspiration” zingt 2 liederen 
 Light of the world 
 Rejoice with exeeding great joy 
 
1e Bijbellezing: Lukas 2 :1-7 
 
Zingen: Gez. 145 Nu zijt wellekome (LB1973) 
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. 

 
2e Bijbellezing: Lukas 2 :8 - 20 

 
Zingen: Gez. 143 Stille nacht (LB1973) 
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! 

 
 Verkondiging (deel 1) 
 

Muziek “in ons hart geboren” (Sela) deel 1 
 
 Verkondiging (deel 2) 
 

Muziek “in ons hart geboren” (Sela) deel 2 
 
Verkondiging (deel 3 )  

 
Muziek “in ons hart geboren” (Sela) deel 3  

 
Zingen: ELB.106 :1,2 en 4  

 1.Midden in de winternacht 
ging de hemel open; 
die ons 't heil der wereld bracht, 
antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied; 
herders, waarom zingt gij niet? 
Laat de citer slaan, 
blaast de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, 
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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. 
 
4.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 uw fluiten aan. 
Laat de citer slaan, 
blaast de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 
 
Koor: zingt 2 liederen 
 I heard the bells on Christmas Day 
 It’s all about the cross 
 
Dankgebed en voorbeden  
 
Collecten: 
1e Diaconaal Centrum de Herberg 
2e Kerk en eredienst  
 
Slotlied: Gez. 138 :1,2 en 4 (LB1973) 
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. 
 
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. 

 
 Zegen (GEEN amen, amen ,amen!!) 
 
 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 
bij de mensen van zijn 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, 
bij de mensen, 
bij de mensen van zijn behagen, 
bij de mensen, van zijn behagen, 
zijn welbehagen. 
Ere zij God, ere zij God, 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
bij de mensen van zijn welbehagen. 
Amen. amen. 

 
Bij het verlaten van de kerk zingt het koor: 
 Changed by a baby boy 
 
 
 
 

  

Gezegende kerstdagen en een gezond 2023 


