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Vrede op aarde, om te beginnen in Battum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

KOMT ALLEN TEZAMEN 
 
Muziek door Orpheus 
 
Zingen (allen en Bêkezangers) ‘Komt allen tezamen’  
1 allen 
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.  
 

2 Bêkezangers 
De hemelse engelen 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

3 allen 
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. 
 
Welkom – door de ouderling van dienst 
 
Zingen (allen en Bêkezangers) ‘Midden in de winternacht’  
1 Bêkezangers 
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 allen 
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! 

 
Groet – door de voorganger (v) 
v: De vrede van de Heer is met U! 
a: Zijn vrede is ook met U. 
v: Wenst elkaar de vrede. 
 
Bêkezangers zingen ‘Silver Bells’ (Bing Crosby) en ‘de kleine trommelaar’ 
(Jan Smit) 
 
HET KERSTEVANGELIE 
 
Gebed 
 
Lezen Lucas 2: 1-7 
Zingen ‘Bethlehem, o uitverkoren stad’  

 



  

 
3 Heft uw hoofden, kleine mensen, 
als uw nieuwe koning komt. 
Hij doorbreekt de oude grenzen, 
Hij maakt recht wat is gekromd. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
 

4 Trouw en goedheid zullen wonen 
in het land dat Hij bemint. 
Vorsten, heersers, machten, tronen 
zullen buigen voor dit kind. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

 
Lezen Lucas 2: 8-14  
Zingen ‘Eer zij God in onze dagen’  
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. 
 



  

2 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. 

 
3 Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
Lezen Lucas 2: 15-20 
Bêkezangers zingen ‘Faith of Our Fathers’ (F.W. Faber/ Henri F. 
Hemy)  
 
Woorden bij het KERSTEVANGELIE   

‘Vrede op aarde, om te beginnen in Battum’ 
 
Muziek van Orpheus  
 
Zingen ‘Hoor, de engelen zingen d’eer’  
1 Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
Vrede op aarde, ’t is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voeg u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
zing met algemene stem 
voor het kind van Betlehem! 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
 

3 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 engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer!  

 
GEBEDEN EN DELEN VAN HET KERSTLICHT 
 
Diaconale mededelingen – door de diaken van dienst 

1. Kerk en diaconie 
2. Kerk in Actie: een beter leven voor 

vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Vluchtelingenkinderen in Griekenland (en inmiddels ook in 
Nederland) maken mee wat geen enkel kind zou mogen meemaken, 
omdat ze nergens in Europa welkom zijn. 
Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen wij in actie. Juist 
met kerst verdienen de kwetsbare kinderen extra aandacht en 
steun. Doe mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Bêkezangers zingen, terwijl we het Kerstlicht delen ‘Nearer, my God, 
to Thee’ (Sarah Fuller Flower Adams/ Lowell Mason) 
 
Zingen ‘Stille nacht’  
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! 
Vrede en heil, wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 
 
GEZEGEND KERSTFEEST 
 
Zingen (allen en Bêkezangers) ‘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, 
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. 

 
Zegen 
  

-------------------------------------------------- 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
Volgende vieringen 
25-12 10.00 uur, eredienst Bathmen, met ds. Hanneke Diermanse 

en mevr. Hanneke Overduin 
 10.00 uur, eredienst Okkenbroek, met ds. C. Bochanen 

(Deventer) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aan de dienst werkten mee 
 

Voorganger Ds. Gert Wijnstok 
Orgel/ vleugel Ingeborg van Dokkum-Prins 

Ouderling van dienst Géke Veldwachter 

Diaken van dienst Rikie Oude Weernink 

Lector  José Vijver 
Camera Jesse Wijnstok 
Geluid Be Meijer 
PowerPoint Frits Mandersloot 
Koster  Gerrit Stegink 
Muzikale medewerking Bêkezangers, Orpheus 



  

 


