
 
24 december 2020 

Kerstnacht 

 
Muziek 
 
Lied: ‘Stille nacht…’: lied 483 
(t. Johannes Yserinkhuysen, m. Franz Gruber) 
Intussen worden de vier Adventskaarsen aangestoken. 
 
1.Stille nacht, heilige nacht! 
Davids zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Betlehems 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! 
 

allen gaan staan  
Groet en bemoediging 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de Levende 
allen die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
… gebedsstilte … 
vg Gezegend Gij, eeuwige God 
 die de morgen ontbood 
 en het licht hebt geroepen. 
allen Zegen ook ons met uw licht! 
vg Donker is de wereld, 
 duister vaak ons hart. 
 Zoeken willen wij 
 het licht van uw ogen. 
allen Zegen ook ons met uw licht! 
vg Bij uw licht 
 zien wij elkaar: 
 mensen van uw welbehagen. 
 Houd uw aangezicht 
 voor ons niet verborgen. 
allen Zegen ook ons met uw licht! 
 Amen. 
 
Lied: ‘Wij lezen Gods wezen’ (t. Sytze de Vries, m. W.J. 
Kirkpatrick; Stichtse gezangen, 24 / lied 503) 
 
 
1. Wij lezen Gods wezen in het kwetsbare licht. 
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. Wij staan aan zijn kribbe, aanschouwen de bron, 
de oorsprong der schepping, de opgaande zon: 
dit leven zal stralen, door de hemel bemind. 
Wij groeten de liefde, gevat in dit kind. 
 
4. De kracht van zijn liefde zal ook in de woestijn 
ons doorgang verlenen, tot een waterbron zijn. 
Want liefde alleen brengt de hemel in zicht, 
vernieuwt onze aarde in ’t oorspronkelijk licht. 
 

allen gaan zitten 
 
Gebed om ontferming, ingezet door ‘Licht in onze ogen’: 
lied 463, 1 (t. Sytze de Vries, m. Kenneth George Finlay)  
 
1.Licht in onze ogen, 
redder uit de nacht, 
geldt uw mededogen 
nog wie U verwacht? 
 
- gesproken gebed om ontferming - 
 
6. Kyrie eleison, 
dat Gij U erbarmt, 
onze kille koude 
met uw licht verwarmt! 

 
7. Christe eleison, 8. Kyrie eleison, 
nog is niet verstomd wees genadig, Heer! 
ons verlangend roepen Breng ons naar de morgen 
dat Gij spoedig komt! wacht niet langer meer! 
 
Gloria: ‘U Jezus Christus loven wij’: lied 470, 1  
(t. Martin Luther, vert. Jan Willem Schulte Nordholt, m. 
Wittenberg 1524) 
 
1.U Jezus Christus loven wij, 
die een mens zijt, ons nabij, 
die uit een maagd geboren zijt, 
de hemel is om U verblijd. 
Kyrieleis. 
 

de heilige Schrift 
 
Evangelie: Lukas 2,1-13 
 
Engelenzang: ‘Eer zij God in onze dagen’: lied 487,1  
(t. Willem Barnard, m. Frans volkslied) 
 
1.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. 
 
Vervolg evangelie: Lukas 2,15-20 
 
Acclamatie: ‘Licht zal er zijn was uw woord’ 
(t. Jaap Huttenga, m. Wim Krist) (met herhaling) 
 



Licht zal er zijn was uw Woord  
en het Licht werd voor eeuwig geboren. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Komt verwondert u hier mensen’: lied 478,1+4 
(t. Emmerik 1645, m. Gent 1856) 
 
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. 
 
4. 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! 
 

gebeden en gaven 
 
Dankgebed en voorbeden, steeds besloten met: 
… gebedsstilte … 
vg Zo bidden wij: 
allen Licht der wereld, sta ons bij.  
 
allen Onze Vader, die in de hemel zijt 
uw Naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze 
want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
Zegen 
 
Slotlied: ‘Middenin de winternacht’: lied 486, 1+4  
(t. H.L. Prenen, m. Catalaans kerstlied) 

 
1.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. 
 
4. Zie, reeds staat de morgenster 
stralend in het duister, 
want de dag is niet meer ver, 
bode van de luister, 
die ons weldra op zal gaan; 
herders, blaast uw fluiten aan. 
Laat de bel, bim, bam, laat de trom, rom, bom, 
kere om, kere om, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren!  
 
Muziek 

 
Aan iedereen 

een gezegend kerstfeest toegewenst! 

 
 


