
Welkom 
 
Lied 477: 1, 3 
 
1 Komt allen tezamen, 
 jubelend van vreugde: 
 komt nu, o komt nu naar Betlehem! 
 Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. 
 Komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
3 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. 
 
Groet en bemoediging 
 
v Wij zijn gekomen met verlangen naar vreugde en vrede, 
 naar warmte en liefde. 
a Wij zijn gekomen in dit huis om aangeraakt door woorden, 
 door uw liefde. 
 
v Onze hulp is in de naam van de Heer 
a die hemel een aarde gemaakt heeft. 
v Het volk dat in duisternis wandelt 
a ziet een groot licht! 
v Over hen, die wonen in een duister land 
a straalt het licht! 
v Ere zij God in de hoge 
a en vrede op aarde 
 voor mensen van uw welbehagen.  
 Amen. 
 
Uitleg liturgische schikking 
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Lied bij de schikking: lied 482: 1 
 
1 Er is uit 's werelds duistere wolken 
 een groot licht stralend opgegaan – 
 wie wonen in het diepste donker, 
 zij zullen in het zonlicht staan. 
 Glorie aan God, de overwinning 
 is ongekend, de vreugde groot; 
 de aarde jubelt – hoor ons zingen: 
 wij delen in de rijke oogst! 
 
Gedicht – Reisgenoot (Sytze de Vries) 
 
 Reisgenoot 
 
 
 Jij kleine reisgenoot 
 met je hand vol vlinders 
 en je mond vol vragen 
 kun je me dragen 
 en mag ik 
 met jou mee 
 lopen onder de sterren? 
 
 Jij kleine reisgenoot 
 die je verwondert 
 over veel dat mij ontgaat, 
 die grote tranen laat 
 om wat mij niet meer raakt, 
 
 neem mij mee 
 naar alles 
 wat ik niet meer weet 
 en leer mij 
 het licht opnieuw. 
 
 
 Sytze de Vries 
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Loflied: lied 468: 1, 2, 3 
 
1 Prijs de Heer die herders prijzen, 
 die in 's hemels paradijzen 
 alle eng'len eer bewijzen, 
 hier op aarde daalt Hij neer. 
 
2 Geef de Koning van uw leven 
 wat de koningen Hem geven, 
 breng uw schatten de verheven 
 in de stal geboren Heer. 
 
3 Laat uw loflied samenvallen 
 met het lied der heiligen allen, 
 dat de hemelen weerschallen 
 van die jubelende wijs. 
 
Verhaal: Het boompje in het bos 
 
Lied 
 
1 Oh, denneboom, oh, denneboom, 2 Oh, denneboom, oh, denneboom, 
 wat zijn je takken wonderschoon.  wat zijn je takken wonderschoon. 
 Oh, denneboom, oh, denneboom,  Oh, denneboom, oh, denneboom, 
 wat zijn je takken wonderschoon.  wat zijn je takken wonderschoon. 
 Ik heb je laatst in ’t bos zien staan,  Ik heb je laatst in ’t bos zien staan, 
 toen zaten er geen slingers aan  toen zaten er geen sterren aan 
 Oh, denneboom, oh, denneboom,  Oh, denneboom, oh, denneboom, 
 wat zijn je takken wonderschoon.  wat zijn je takken wonderschoon. 
 
Lied 486: 1, 2 
 
1  Midden in de winternacht,  2  Vrede was het overal, 
 ging de hemel open,  Wilde dieren kwamen 
 die ons ’t heil der wereld bracht,  bij de schapen in de stal 
 antwoord op ons hopen.  en zij speelden samen. 
 Elke vogel zingt zijn lied,  Elke vogel zingt zijn lied, 
 herders, waarom zingt gij niet?  herders, waarom speelt gij niet? 
 Laat de citers slaan,   Laat de citers slaan,  
 blaast de fluiten aan,  blaast de fluiten aan, 
 laat de bel, laat de trom,  laat de bel, laat de trom, 
 laat de beltrom horen:  laat de beltrom horen: 
 Christus is geboren!  Christus is geboren! 
3 

 
Evangelielezing: Johannes 1: 1 – 14  
 
1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was 
 God.  
2 Het was in het begin bij God. 
3 Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat 
 bestaat.  
4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.  
5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar 
 macht gekregen. 
6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 
7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door 
 hem zou geloven.  
8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht:  
9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.  
10 Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch 
 kende de wereld Hem niet.  
11 Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem 
 niet ontvangen. 
12 Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht 
 gegeven om kinderen van God te worden.  
13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen  
 of uit de wil van een man, maar uit God. 
14 Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van 
 genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid 
 van de enige Zoon van de Vader.  
 
Lied 488 
 
1 In den beginne was het woord, 
 op aarde is zijn stem gehoord 
 die spreken wil tot elk geslacht, 
 Hij werd geboren in de nacht. 
 
2 Hij werd geboren in de nacht 
 die al het licht heeft voortgebracht, 
 aan zon en maan zijn teugel legt, 
 Hij is de Heer, Hij werd een knecht. 
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3 Hij is de Heer, Hij werd een knecht, 
 op Hem wordt alle last gelegd, 
 Hij woont temidden van het kwaad, 
 Hij troont in onze lage staat.                                                            
 
4 Hij troont in onze lage staat 
 waar al wat leeft verloren gaat, 
 Hij kwam toen niemand naar Hem riep, 
 dit licht dat zoveel luister schiep. 
 
5 Dit licht dat in het duister sliep 
 is God die ons bij name riep, 
 Hij roept totdat Hij wordt gehoord, 
 in den beginne was het woord. 
 
Overweging 
 
Muziek door combo 
 
Lied 480 
 
1 Ik wandel in gedachten 2 Geen woorden zijn te vinden 
 in Gods geboortehuis,  dat ik begrijpen zal 
 gezegend zijn de nachten  hoe God als hemels kindje 
 van kerst, hier ben ik thuis.  moet slapen in een stal. 
 Mijn hart vergeet de wereld  U Heer, mijn levensadem, 
 van haast en regeldruk.  het hoogste woord van God, 
 Hier vind ik Jezus' kribbe,  vindt minachting op aarde, 
 geloof is mijn geluk.  moet slapen in een grot. 
 
3 Een mus heeft nog een nestje, 4 Kom in mijn hart en woon er, 
 zijn eigen heggentak,  het is geen vreemde plek, 
 een zwaluw die wil rusten  Uzelf hebt mij veroverd, 
 vindt veilig onderdak,  blijf in mij toegedekt. 
 een leeuw kan zich verschansen  Ik ben met ziel en zinnen 
 moet ik mijn God dan zien  geopend, wonderstil. 
 in stro van iemand anders,  Kom, wikkel U, Heer, Jezus, 
 een stal, zo anoniem.  in diepten van mijn ziel. 
 
Gebeden 
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Lied 
 
 Kling klokje, klingelingeling,  
 kling klokje kling. 
 Laat de boodschap horen: 
 Christus is geboren! 
 Voor die blijde klanken 
 willen wij God danken! 
 Kling klokje, klingelingeling, 
 kling klokje kling. 
 
Slotlied: lied 487 
 
1 Eer zij God in onze dagen, 2 Eer zij God die onze Vader 
 eer zij God in deze tijd.  en die onze Koning is. 
 Mensen van het welbehagen,  Eer zij God die op de aarde 
 roept op aarde vrede uit.  naar ons toe gekomen is. 
 Gloria in excelsis Deo,  Gloria in excelsis Deo, 
 Gloria in excelsis Deo.  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, 
 gloria in excelsis Deo. 
 
Heenzending en zegen 
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