
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! 

 
Gedicht 
 
Koor: Mary did you know 

He is still the Christ 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven, 

er is één collecte, met als bestemming: “Kinderen in de knel!” en aan  
de uitgang vindt u een bus waarin u uw vrijwillige gave kunt deponeren 
voor de voortgang van de muzikale medewerking aan de Kerstdiensten. 
 

Samenzang slotlied, staande: Ere zij God ( Joh. de Heer 48 ) 
 

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. 

 
Zegen  

Moge de Heer u zegenen en u beschermen, 
moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen 
en u genadig zijn, moge de Heer u zijn gelaat toewenden  
en u vrede geven. Amen. 

 
Wij wensen u en jou Gezegende Kerstdagen!

 

Onze hoop geboren..! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstnacht in de Jozefkerk 
24 december 2018 

 
 
 
 
m.m.v.: 
gospelkoor ‘Living Lord Singers’ uit Diever  
o.l.v. Carola Tavenier 
Johan Gerkes, orgel 
ds. Ron Koopmans, voorganger 
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Zingen voor de dienst:  
Midden in de winternacht ( Lied 486: 1, 2 en 4 ) 
 

Midden in de winternacht  

ging de hemel open; 

die ons heil ter wereld bracht,  

antwoord op ons hopen. 

Elke vogel zingt zijn lied;  

herders, waarom zingt gij niet? 

Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren. 

 

Vrede was het overal,  

wilde dieren kwamen 

bij de schapen in de stal  

en zij speelden samen. 

Elke vogel zingt zijn lied;  

herders, waarom speelt gij niet? 

Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren. 

 

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 blaas uw fluiten aan. 

laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom, 

kere om, kere om, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren. 

 
Hoor de englen zingen d’ eer ( Lied 481 ) 
 

Hoor, de engelen zingen de eer 

van de nieuw geboren Heer! 

Vrede op aarde, 't is vervuld: 

God verzoent der mensen schuld. 

Voeg u, volken, in het koor, 

dat weerklinkt de hemel door, 

zing met algemene stem 

voor het kind van Betlehem! 

Hoor, de engelen zingen de eer 

van de nieuw geboren Heer! 

Bijbellezing: Lucas 2: 1 - 14 ( vertaling NBG 1951 )  
 

En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege 
keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. Deze 
inschrijving had voor het eerst plaats, toen Quirinius het bewind over 
Syrië voerde. En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, 
ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad 
Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, 
omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten 
inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was.  
En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, 
dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde 
Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen 
plaats was in de herberg. 
En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het 
veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond 
een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde 
hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen:  
Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel 
het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk 
Christus de Here, in de stad van David. En dit zij u het teken:  
Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. 
En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht,  
die God loofde, zeggende: Ere zij God in de hoge, en vrede op aarde  
bij mensen des welbehagens. 

 
Koor:  Born on this day 

Miracle in a manger 
 
Overdenking: De hoop wordt geboren 
 
Zingen: Stille nacht ( Lied 483 ) 
 

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. 
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Zingen: In de nacht gekomen ( Lied 505 ) 
 
 
solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de nacht gekomen  

kind dat met geduld 

eeuwenoude dromen 

eindelijk vervult, 

kom in onze dagen, 

kom in onze nacht, 

kom met uw gestage, 

milde overmacht. 

 

In de nacht gekomen 

onmiskenbaar kind, 

kom, doorwaai de bomen, 

zachte zuidenwind, 

kom in onze dagen, 

kom in onze nacht, 

laat uw morgen dagen, 

  kom – de wereld wacht. 
 

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 engelen 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 engelen zingen de eer 

van de nieuw geboren Heer! 

 
Koor:  Listen to the angels singin’ 
 
Aanvangstekst: Titus 3: 4 - 7 
 

Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, 
openbaar geworden en heeft Hij ons gered door het bad van de 
wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die Hij 
door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten.  
Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen 
we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen. 
 

Zingen aanvangslied, staande: Bethlehem, o uitverkoren stad  
( Lied 498: 1, 2, 3 en 4 ) 

 

Betlehem, o uitverkoren  

stad in 't veld van Efrata,  

in u is een vorst geboren 

als een nieuwe Jozua. 

Koning Jezus, gloria,  

Zoon van God, halleluja. 
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In het ondoordringbaar duister, 

in onzekerheid en pijn, 

in het land van licht noch luister 

zal Hij onze Redder zijn. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 

 

Hef uw hoofden, kleine mensen,  

als uw nieuwe koning komt. 

Hij doorbreekt de oude grenzen, 

Hij maakt recht wat is gekromd. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 

 

Trouw en goedheid zullen wonen 

in het land dat Hij bemint. 

Vorsten, heersers, machten, tronen 

zullen buigen voor dit kind. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 

 

Woord van welkom en begroeting  
 
Koor:  I heard the bells 
 
Gebed 
 
Zingen: Komt allen tezamen ( Lied 477: 1, 2, 3 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. 

 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. 

 
Bijbellezing: Jesaja 9: 1 - 6 
 

Het volk dat in duisternis ronddoolt,  
ziet een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen  
worden door een helder licht beschenen. 
U hebt het volk weer groot gemaakt,  
diepe vreugde gaf U het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst,  
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.  
Het juk dat op hen drukte,  
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,  
U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 
Iedere laars die dreunend stampte  
en elke mantel waar bloed aan kleeft,  
ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 
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. 
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