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ORDE VAN DIENST 
 
Orgelspel Komt, wilt u spoeden naar Bethlehem - W. Vogel (1920-
2010) 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst. 
 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
 
(we gaan staan) Openingsgebed in beurtspraak 
o: Onze hulp is in de Naam van God, de Liefdevolle,  
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Wie in het donker zaten, zien nu een stralend licht, 
God raakt ons aan in de tijd, Zijn liefde heeft geen einde. 
a: Eer aan God in de hoge en vrede op aarde voor alle mensen. 
o: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
a: Eer aan God in de hoogste hemel. 
o: In een kwetsbaar kind laat God zich kennen 
a: Vrede op aarde voor alle mensen die God liefheeft. 
o: Licht en vrede voor ons allen, glorie aan God! 
a: Amen (we gaan zitten) 
 
Lied 486: 1, 2 en 4 om thuis mee te zingen, ‘Midden in de 
winternacht’ 
 

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. 

 



  

2 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! 
 
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 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! 

 
Lezingen door de lector 
Psalmgebed 

- Lezen: Psalm 98 
- Kijk en luisterlied 481: 1 en 3, ‘Hoor, de engelen zingen de 

eer’ 
 
Evangelielezing: Lucas 2: 15 – 20 

Orgelspel Vom Himmel hoch da komm ich her - H. Walcha (1907-
1991) 

Woorden bij het WOORD 
 
Kijk en luisterlied 478: 1 en 4, ‘Komt, verwondert u hier, mensen’ 
 
Gebeden 
 Dankgebed en voorbeden 
 Stilte en Onze Vader 
 
(we gaan staan) Slotlied om thuis mee te zingen 489: 1 en 2, ‘Komt 
ons in diepe nacht ter ore’ 
 
1 Komt ons in diepe nacht ter ore: 



  

de morgenster is opgegaan, 
een mensenkind voor ons geboren, 
‘God zal ons redden’ is zijn naam. 
Open uw hart, geloof uw ogen, 
vertrouw u toe aan wat gij ziet: 
hoe ’t woord van God van alzo hoge 
hier menselijk aan ons geschiedt. 
 
2 Geen ander teken ons gegeven 
geen licht in onze duisternis 
dan deze mens om mee te leven 
een God die onze broeder is. 
Zing voor uw God, Hij openbaarde 
in Jezus zijn menslievendheid. 
Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
en alle vlees aanschouwt het heil. 
 
Zegen 

Orgelspel Es ist das Heil uns kommen her - J.S. Bach (1685-1750) 

 
 
We wensen u/ jullie een goede Kerstzondag toe! 
 
 

 


