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Muziek 
 
Groet en drempelgebed 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
vg Kom tot ons, God, 
 naar U gaat ons verlangen uit. 
allen Kom tot ons, God, 
 wek op uw kracht! 
vg Kom tot ons, God 
 en raak ons aan 
 met de hartslag van uw liefde. 
allen Kom tot ons, God, 
 wek op uw kracht! 
vg Draag ons 
 op de vleugels van uw vrede 
 en ga ons voor 
 met de vonken van uw licht. 
allen Kom tot ons, God, 
 wek op uw kracht! 
 Amen 
 
Openingslied: ‘Komt allen tezamen’: lied 477,1  
(t. C.B. Burger, m. 18e eeuw?)  
 
 

1. 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. 
 
Inleidend woord en gebed 
 
Psalmlezing, gezongen en gesproken: Psalm 98  
(t. Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit, m. 
Straatsburg 1545/Genève 1551) 
 

allen  1. Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 

bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 
lector: vers 3 
 

allen 3. Laat heel de aarde een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 

 
lector: vers 7 t/m 9 
 
Evangelie: Lukas 1,26-38 
 
Lied: ‘Er is een roos ontloken’: lied 473, 1+2  
(t. Jan Wit, vrij naar ‘Es ist ein Ros entsprungen’, m. 
Michael Praetorius) 
 
1. Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in ’t midden van de nacht. 
 
2. Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in ’t midden van de tijd. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Nu zijt wellekome’: lied 476, 1+3 
(t. Oud-Nederlands lied; m. Theodotus’ Paradys der 
Gheestelycke en Kerckelycke Lofsangen 1627) 
 

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. 
Kyrieleis. 
 
 



3. 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. 
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’ 
Kyrieleis. 
 
Gedicht: ‘de waterkruik van Elisa’ 
 
Voorbeden, ingezet door ‘Stille nacht’: lied 483, 1+2  
(t. Johannes Yserinkhuysen, vrij naar Joseph Mohr, m. 
Franz Gruber) 
 

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. 
 
De gesproken gebeden worden steeds besloten met: 
vg Zo bidden wij; 
allen Eeuwige God, hoor ons gebed. 
 
Besluit van de gebeden: 
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 
Zegen 
 
Slotlied: ‘Ere zij God’ (t. Lukas 2,14, m. F. Schulz) 

Ere zij God in de hoge! 
Vrede op aarde, in de mensen een 
welbehagen. 
Amen, Amen. 

 
Muziek 
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