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Samenzang 
Komt allen tezamen 

Komt allen tezamen, 
jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der englen hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 
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. 
   
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. 
 
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. 

 
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer   

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.  
Kyriëleis. 
 
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. 
Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar. 
Kyriëleis. 
 
Wijzen uit het Oosten uit zo verren land 
zij zochten onze Here met offerrand. 
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud 
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyriëleis. 

 

't Is geboren het Goddelijk kind  

't Is geboren het godd'lijk kind  
Jubel hemel, en jubel aarde  
't Is geboren het godd'lijk kind  
Dat de mensen met God verbindt.  
 
't Ligt in doeken, het ligt in strooi  
Jozef waakt bij het slapend kindje  
't Ligt in doeken, het ligt in strooi  
't Is zo arm maar zo wondermooi!  
 
't Is geboren het godd'lijk kind  
Jubel hemel, en jubel aarde  
't Is geboren het godd'lijk kind  
Dat de mensen met God verbindt!  
 
't Is geboren het godd'lijk kind  
komt herders, speelt op uw feestschalmeien,  
't is geboren, 't Godd'lijk Kind,  
dat ons allen zo teer bemint.  



  

 
Welkom  
 
Zingen Tussentijds 137 1 - 4 

Uit het duister hier gekomen 
mensen van de wereldnacht 
onbestemd verward in dromen 
niet vermoedend wie hen wacht 
zoekend of een woord opgaat 
als een ster van dageraad. 
 
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.  
 
Gij die nieuw zijt alle dagen 
bron en hartslag van de tijd, 
kunt Gij één moment verdragen 
dat Gij niet mijn toekomst zijt? - 
die gezegd hebt 'Ik zal zijn' 
en 'de dood zal niet meer zijn'.  
 
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. 
 

Gebed 
 
4Tune zingt 

Kerst voor iedereen 
O holy night 



  

Joy to the world 
 
 
Lezen: Lucas 21 – 20 
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners 
van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling 
vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen 
ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar 
hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar 
Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van 
David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn 
aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de 
dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar 
eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een 
voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf 
van de stad.  
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze 
hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de 
Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de 
Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet 
bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met 
grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie 
redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het 
teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek 
gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de 
engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:  
‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle 
mensen die hij liefheeft.’  
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de 
herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen 
ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft 
gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef 
en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, 
vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het 
hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 
maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover 
nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen 



  

om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was 
gezegd.  
 
Zingen: Vrolijk zingen wij ons lied  

Vrolijk zingen wij ons lied, 
de wereld moet het horen!  
Komt en ziet wat is geschied: 
de Heiland is geboren. 
Gloria, hosanna in excelsis! 
 
Herders, spoedt u naar de stal: 
in doeken is gewonden 
Hij die herder wezen zal, 
het lam voor onze zonden! 
Gloria, hosanna in excelsis! 
 
Wijzen, zoekt niet her en der, 
want ziet, boven zijn woning 
straalt een wonderlijke ster, 
daar woont Hij: onze koning! 
Gloria, hosanna in excelsis! 
 
Mensen, overal vandaan, 
God zelf is in ons midden! 
Komt dan, laten wij nu gaan 
om Christus te aanbidden! 
Gloria, hosanna in excelsis! 

 
Gedachten voor de kerstnacht  
 
(op Oh kindeke klein...) 
O Kind van het licht, o ster in de nacht, 
gezonden als een hemelgroet, 
een mensenkind van vlees en bloed 
verschaft de wereld nieuwe moed. 
O Kind van het licht, o ster in de nacht.  
 



  

O Kind van het licht, o ster in de nacht, 
Gekomen als het Woord van Hem 
die tot ons spreekt met klare stem 
hier in dit kind van Bethlehem  
O Kind van het licht, o ster in de nacht.  
 
O Kind van het licht, o ster in de nacht,  
wat is dat lief door God bedacht: 
dat onze aarde in een kind 
de hemel als haar huis hervindt. 
O Kind van het licht, o ster in de nacht.  
 
Gebeden 
 
Samen met 4Tune 
Stille nacht  

Stille Nacht, Heilige Nacht. 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal 
werd geboren in Bethlehems stal. 
Hij, der schepselen Heer 
Hij, der schepselen Heer.  
Hulp'loos kind, heilig kind, 
dat zo trouw zondaars mint. 
Ook voor mij hebt G'Uw rijkdom ontzegt, 
werd G'in stro en in doeken gelegd. 
Leer m'U danken daarvoor 
Leer m'U danken daarvoor.  
Stille Nacht, Heilige Nacht, 
Heil en vree wordt gebracht, 
aan een wereld, verloren in schuld. 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen! Gode zij eer 
Amen! Gode zij eer.  

 
Zending en zegen 
ipv Amen: Ere zij God  



  

 
4Tune 
Happy Xmas 
Feliz Navidad 
Merry Christmas everyone 

 
voor deze vreugdevolle tijd 

en het jaar dat komt 

wensen we u 

licht 
leven 

 
Volgende vieringen 
25-12 10.00 uur, Eredienst Okkenbroek met ds. C. Bochanen 

(Deventer) 
10.00 uur, Eredienst Bathmen met ds. Hanneke Diermanse 
en mevr. Hanneke Overduin 

 
Aan de dienst werkten mee 
 

Voorganger Ds. Anneke Kruithof-Looije (Zwolle) 
Orgel Franske Veltkamp 

Ouderling van dienst Jan Bouwhuis 

Diaken van dienst Gerard Fransen 

Lector  Marian Jansen 
Camera/ geluid Theo Overduin 
PowerPoint Frits Mandersloot 
Koster  Hans Möller 

 


