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      “Jij bent mijn zoon,  
 ik heb je vandaag verwekt” 
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Voorganger; Gerhard ter Beek 
Organist: Margreet Puite 
Koor: Vriendenkring 
 



             Koor: Mary’s Boychild 
 
             Welkom 
 
             Zingen: Komt allen tezamen 
 

 

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. 

  
3. 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. 

 
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. 

 
             Votum en groet 

 
             Gebed 
 

Koor: Ergens komt een kind   
vandaan.. 
 

             Klein verhaal; wat de ezel wist… 

            Zingen: Uit het duister hier gekomen 
 

2. Nacht waarin zou zijn geboren  
die de naam heeft ‘dat Gij redt’, 
morgentaal in onze oren 
hemel op ons hoofd gezet 
ogenwenkend woord van u 
nieuw getijde dat is nu.  

 
3. Gij die nieuw zijt alle dagen 
bron en hartslag van de tijd, 
kunt Gij een moment verdragen 
dat Gij niet mijn toekomst zijt? 
Die gezegd hebt, ‘ik zal zijn’ 
En ‘de dood zal niet meer zijn’.  

 
4. Zeg ons dat Gij niet zult slapen, 
eerste stem die nimmer zweeg.  
Zie de mens door U geschapen, 
waarom zijn wij woest en leeg 
als de dood zo zwaar en dicht? 
Spreek ons open naar uw licht.  

 
Kyriegebed. 

 
Lezing: psalm 2  
 
Koor: Four Sheperds songs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Zingen: Stille nacht, heilige nacht 
 

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! 

 
      Evangelielezing: Lucas 2: 1 -20 
 
      Zingen:  In den beginne was het woord 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Hij werd geboren in de nacht 
 die al het licht heeft voortgebracht, 
 aan zon en maan zijn teugel legt, 
 Hij is de Heer, Hij werd een knecht. 
 
 3. Hij is de Heer, Hij werd een knecht, 
 op Hem wordt alle last gelegd, 
 Hij woont te midden van het kwaad, 
 Hij troont in onze lage staat 
 
 

 4. Hij troont in onze lage staat 
 waar al wat leeft verloren gaat, 

Hij kwam toen niemand naar Hem 
riep, 

 dit licht dat zoveel luister schiep. 
 
 5. Dit licht dat in het duister sliep 
 is God die ons bij name riep, 
 Hij roept totdat Hij wordt gehoord, 
 in den beginne was het woord. 
 

Overweging 
 

Koor: Joy to the world 
 
             Zingen: Van waar zijt Gij gekomen  

             (mel. er is een roos ontloken) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
Gij zijt in ons verloren, 
wij durven u niet aan. 
Uw stem in onze oren,  
uw komst in ons bestaan. 
Een woord van vlees en bloed, 

een kind voor ons geboren, 
een mens die sterven moet. 
 
Gebeden. 
     
Koor: in ’t nachtelijk duister 
 

Wegzending en zegenbede.                     
(gemeente gaat staan) 

 
Zingen: Ere zij God.  
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.  
Ere zij God in den hoge,  ere zij God in 
den 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 den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde,  
In de mensen een welbehagen.  
Amen, amen. 

 

 

 

 
 
 

Collecte bij de uitgang is voor 
“wensstichting Drenthe” 
Sinds 2006 vervullen zij de allerliefste 
wensen van kinderen die een steuntje 
in de rug kunnen gebruiken. Zo zijn 
zij er voor kinderen die ziek zijn, voor 
kinderen die opgroeien in moeilijke 
omstandigheden en/of voor kinderen 
die al jong mantelzorger zijn. Hun 
doel is om deze kinderen, vaak samen 
met papa en/of mama, broertjes 
en/of zusjes, weer een dag te laten 
stralen en ze een herinnering mee te 
geven waar ze nog lang op terug 
kunnen kijken. 
  
Wensstichting Drenthe is actief in de 
gehele provincie Drenthe dus vanaf 
Yde tot Coevorden en vanaf 
Frederiksoord tot Emmer-
Compascuum. 

 
        Collecte van harte  
           aanbevolen!!!!! 
 


