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*O Come, All Ye Faithful ( Hineni ) 
*Kerstnacht boven Bethlehem (koor) 
 
*Kerstmedley 
 

Een vreugdevuur gaat van huis tot huis 
En zet alle harten in vuur en vlam. 
Het wonder dat de Verlosser kwam, 
Geeft ons reden om kerstfeest te vieren. 
Kom, vier het feest met mij, 
Kom, dans en zing want jij hoort erbij. 
Deel de vreugde met arm en rijk, 
Dat Jezus voor ons is gekomen. 
In alle landen op heel de aarde 
Beleven mensen het met elkaar. 
Een nieuw begin in een grauw bestaan, 
Waaruit vreugde en kleur zijn verdwenen. 
Kleur nu je leven met rood van liefde, 
Met wit van vrede en groen van hoop. 
En houd je vast aan wat is beloofd, 
Want het rijk van het licht is gekomen. 

 
De eerste Noël heeft de engel verteld 
aan eenvoudige herders, die sliepen in 't veld 
Zij waren in 't veld, in die wondere nacht 
toen het Kind werd geboren dat vrede bracht 
 
Noël, Noël, Noël, Noël 
Hij is de Koning van Israël! 

 
Noël, Noël, Noël, Noël 
Hij is de Koning van Israël! 

 
Jubel het uit, de Heer is hier, 
Ontvang het koningskind. 
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Als redder van de aarde, 
Geeft hij het leven waardig; 
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 vreugde lied voor hem, 
Een vreugde een vreugde lied voor hem. 
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! 

 
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! 

 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen. 

 

*Welkom en mededelingen 
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*Zingen (staande): 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 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden  
die Koning   
 
De hemelse eng'len  
riepen eens de herders 
weg van de kudde  
naar 't schamel dak 
Spoeden ook wij ons  
met eerbied'ge 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  
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*Zingen: Eer zij God in onze dagen 
Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde, 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
Lam van God, Gij hebt gedragen, 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen, 
peis en vreê kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 

 

*Stil gebed 
 

*Votum en groet 
 

*Zingen: Psalm 89:1 en 3 
 
 
 

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; 
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên. 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, 
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken. 
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De hemel looft, o HEER, Uw wond'ren dag en nacht; 
Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht, 
Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen; 
Want wie is U gelijk bij al de hemelingen? 
En, welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten, 
Wie hunner is, o HEER, met U gelijk te schatten? 

 
*We luisteren naar het gebod 
 

*Zingen: Licht in de nacht 
 

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

 

*Gebed 
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*Kindermoment / Kerstproject 
 
 
 

*Zingen: Goed nieuws 
 

Goed nieuws, goed nieuws 
Iedereen moet het horen 
Goed nieuws, goed nieuws 
Jezus is geboren 
Jezus is geboren 

 
Hij wil je heel graag helpen 
in alles wat je doet 
En gaat het soms wat moeilijk 
Hij geeft je nieuwe moed 

 
Hij is de allerbeste 
geen ander is als Hij 
De machtigste en sterkste 
Hij is het allebei 

 
Hij is ook altijd bij je 
en altijd om je heen 
En waar je ook naar toe gaat 
Hij laat je nooit alleen 

 
Goed nieuws, goed nieuws 
Iedereen moet het horen 
Goed nieuws, goed nieuws 
Jezus is geboren 
Jezus is geboren 
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*We lezen uit de Bijbel:  
 

Lukas 2:1-17 
 

1 En het geschiedde in die dagen  
dat er een gebod uitging van keizer Augustus  
dat heel de wereld ingeschreven moest worden. 

2 Deze eerste inschrijving vond plaats  
toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. 

3 En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden,  
ieder naar zijn eigen stad. 

4 Ook Jozef ging op weg,  
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, 

5 om ingeschreven te worden met Maria,  
zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. 

6 En het geschiedde, toen zij daar waren,  
dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, 

7 en zij baarde haar eerstgeboren Zoon,  
wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe,  
omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. 

8 En er waren herders in diezelfde streek,  
die zich ophielden in het open veld  
en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. 

9 En zie, een engel van de Heere stond bij hen  
en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen  
en zij werden zeer bevreesd. 

10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie,  
ik verkondig u grote blijdschap,  
die voor heel het volk wezen zal, 

11 namelijk dat heden voor u in de stad van David  
de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere. 

12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden  
in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. 
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13 En plotseling was er bij de engel  
een menigte van de hemelse legermacht,  
die God loofde en zei: 

14 Eer zij aan God in de hoogste hemelen,  
en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. 

15 En het geschiedde,  
toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel,  
dat de herders tegen elkaar zeiden:  
Laten wij nu naar Bethlehem gaan  
en dat woord zien dat er geschied is,  
dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. 

16 En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef,  
en het Kindje liggend in de kribbe. 

17 Toen zij Het gezien hadden,  
maakten zij overal het woord bekend  
dat hun over dit Kind verteld was. 

 

Zingen: Gezang 26: 1 en 3 
 

1    Daar is uit 's werelds duist're wolken 

 
een licht der lichten opgegaan. 

 
Komt tot zijn schijnsel, alle volken, 

 
en gij, mijn ziele, bid het aan! 

 
Het komt de schaduwen beschijnen, 

 
de zwarte schaduw van de dood. 

 
De nacht der zonde zal verdwijnen, 

 
genade spreidt haar morgenrood. 

 
3    Wat heil, een Kind is ons geboren, 

 
een Zoon gegeven door Gods kracht! 

 
De heerschappij zal Hem behoren, 

 
zijn last is licht, zijn juk is zacht. 

 
Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden 

 
zijn wondren van genaad' alleen. 

 
Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 

 
verzoend voor 't oog des Vaders treēn. 

 

*Verkondiging 
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*Zingen: Ik kniel aan uwe kribbe neer 
 

Ik kniel aan uwe kribbe neer 
o Jezus, Gij mijn leven 
Ik kom tot U en breng U, Heer 
wat Gij mij hebt gegeven 
O, neem mijn leven, geest en hart 
en laat mijn ziel in vreugd’ en smart 
bij U geborgen wezen 

 

Ik lag in donkerheid en nacht 
Gij waart mijn zon, mijn luister 
de zonne, die mij vrede bracht 
en redde uit het duister 
O Jezus, wil mijn zonneschijn 
mijn kracht, mijn hulp, mijn sterkte zijn 
dan heb ik niets te vrezen 

 

Temidden van de nacht des doods 
zijt Gij, mijn zon, verrezen 
O zonlicht, mild en mateloos 
uw gloed heeft mij genezen 
O zon die door het donker breekt 
en ’t ware licht in mij ontsteekt 
hoe heerlijk zijn uw stralen. 

 

*Zingen: Hoor de engelen 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 engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 

 

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 eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 
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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 

 

*Dankgebed en voorbeden 
 

*Collecte 
 

  

U kunt uw bijdrage overmaken Op rekening nummer 
NL41 RABO 0373709277 
t. n. v. CvK Hervormde Wijkgemeente Sionskerk 
onder vermelding van collecte 30-10-2022 
 Sionskerk-app 
Deurcollecte (Contant /collectebonnen) 
 

Tijdens de collecte zingt het koor: Oh holy night 
 
*Zingen (staande): ‘Ere zij God’ 
 

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! 
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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. 
 
*We ontvangen de zegen van onze God 
 
*Het koor zingt: Hark the Herald Angels… 
 
 

Een gezegend Kerstfeest toegewenst 


