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  LIEDERENBLAD 
Zondag  25 december 2022 
(1e Kerstdag)  
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: R.J. Kranen 
 
M.m.v. Sophie van der Velden, viool 
Anne Venema, zang 
Henk Vrijhof, zang 
Marleen Verboom, zang 
Annemieke Klaassen, trompet 
Jacqueline Huther, trompet 
Kees Poeger, orgel/  piano  
 
Thema: “Nooit zonder Jezus” 
 
Zingen voor de dienst (9.15uur) 3 liederen 
 
Gezang 145 Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer 
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. 
 
Kerstnacht boven Bethlehem (Sela) 
In de kerstnacht boven Bethlehem, 
sprak een engel uit de hemel. 
En hij maakte daar goed nieuws bekend: 
God is hier, zijn naam is Jezus! 
En opeens was daar een eng’lenmacht. 
Een hemels leger prees de schepper. 
 
Refrein: 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen. 

 
Laat de vreugde van de engelen 
ons vandaag opnieuw omgeven. 
Laat de echo van hun lofgezang 
blijven klinken in ons leven. 
Dat het hemels lied van toen die nacht 
overal nog is te horen!  

 

 
 
 

Refrein. 
 

Is er iets of iemand ooit te klein 
voor de God, die zelf een kind werd? 
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij. 
God werd mens tussen de mensen. 
Wat een wonder dat God met ons is! 
Liefde kent bij hem geen grenzen.  
Refrein. 

 
Gezang 138 “Komt allen te zamen”                               
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. 

 
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. 

 
Het licht van de Vader, 
licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: 
goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
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. 

 
Welkom/ afkondigingen 

 
    Prefatie: 
 
    Intochtslied (staande) Psalm 98 :1 en 4  
 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 
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voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
4.Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Paaskaars  
wordt aangestoken door Aline van Slooten 
 
Filmpje: Kerstverhaal  
 
Genadeverkondiging 
 
Joh. de Heer 70  
1.Heerlijk klonk het lied der Eng'len, 
In het veld van Ephrata: 
Ere zij God in de hoge, 
Looft de Heer, Halleluja! 

  
Refrein 
Vrede zal op aarde dagen, 
God heeft in de mens behagen: 
Zalig, die naar vrede vragen, 
Jezus geeft die, hoort Zijn stem. 

  
2.Jezus kwam op aarde neder, 
Als een kindje klein en teer; 
Maar, hoe arm Hij toen mocht wezen. 
Hij was aller Hoofd en Heer. 

  
refrein 
 
3.In een kribbe lag Hij neder. 
Weldra werd een kruis Zijn troon; 
Ja, om zondaars te verlossen, 
Droeg Hij spot en smaad en hoon. 
 
refrein 

 
4.Leer ons bij Uw kribbe buigen, 
Leer ons knielen bij Uw kruis, 
Leer ons in Uw Naam geloven, 
Neem ons eens in 't Vaderhuis. 
 
refrein 
 
Kerstnacht boven Bethlehem (Sela) 

 
 
 

 
Gebed  
 
Lezing door een gemeentelid 
 
1e Bijbellezing: Lukas 2 :1-14 (NBV)  
 
Zingen: Er is een kindeke geboren 
Wisselzang: combo/kinderen - hele gemeente... 
Comb/kind: Er is een Kindeke geboren op d' aard; 
ALL:  Er is een Kindeke geboren op d' aard; 
Comb/kind:: 't Kwam op de aarde voor ons 
allemaal; 
ALL:  't Kwam op de aarde voor ons 
allemaal. 
Comb/kind:: 't Kwam op de aarde en 't had er geen 
huis; 
ALL:  't Kwam op de aarde en 't had er geen 
huis; 
Comb/kind: 't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn 
kruis; 
ALL: 't kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis 
Comb/  kind: Er is een Kindeke geboren in 't strooi; 
ALL: Er is een Kindeke geboren in 't strooi; 
Comb/ kind: 't Lag in een kribbe, gedekt met wat 
hooi, 
ALL: 't Lag in een kribbe, gedekt met wat hooi. 
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
2e Bijbellezing: Joh. 1 :1-5 en 9-17 (HSV) 
 
NLB. 503 (Wij staan aan een kruis) 
1.Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron, 
de oorsprong der schepping, de opgaande zon: 
dit leven zal stralen, door de hemel 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. 
  
3.Hier tussen de schapen is Hem uit het hout 
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd. 
Die is deze herder tot eerste tehuis; 
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis. 
  
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. 
 
Verkondiging 
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Gezang 143 (Stille nacht) 
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! 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
1e Diaconaal Centrum De Herberg 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied Gez. 135 (Hoor de engelen..) 
Combo:  
1.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! 

 
Allen:  
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! 

 
 
 

 
 
 

Combo: 
Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd. 

 
Allen: 
Alle 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! 

 
Zegen 

 
Ere zij God (ELB101) 
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. 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een gezegend kerstfeest 
 
 
 
 
 


