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Wij wensen u  fijne Kerstdagen!



  

• Orgelspel: Improvisatie (2017) over ‘Kling, klokje klingelingeling, kling, klokje kling! Laat de 
Boodschap horen: Jezus is geboren! Met die blijde klanken, willen wij God danken!’ 
en Variaties over ‘Er is een Kindeke geboren op aard’ (W.H. Zwart) en ‘O Sanctissima!’ (J. Zwart)

1. BIJEENKOMEN
• Verwelkoming en mededelingen
• Aansteken van de adventskaars
•	 OKB:	Inleidende	muziek	471	–	In	dulce	Jubilo	(versie	M.	Oldfield)
• Votum en Groet
• Orgelspel (‘samenzang’) 482: 3 – Godlof, een Kind is ons geboren

    3. Godlof, een Kind is ons geboren, een held zal onze Koning zijn, 
die raadsman, God-met-ons zal heten – die zoon zal ons tot Vader zijn!  
Vorst die met vrede ons wil kronen, van nu af tot in eeuwigheid,  
de Eeuwige zal hem doen tronen, op recht en op gerechtigheid.

• Gebed om de Heilige Geest
• Vleugel en zang 486: 1 en 4 – Midden in de winternacht 

1. Midden in de winternacht, ging de hemel open;
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet?
Laat	de	citers	slaan,	blaast	de	fluiten	aan,
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

4. Zie daar 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	blaast	uw	fluiten	aan,
laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom,
kere om, kere om, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

2.  WOORD 
• Gebed bij de opening van het Woord
• Bijbellezingen uit Jesaja 52: 7-10 en Johannes 1: 14



  

• Vleugel en zang 477: 3 – Het licht van de Vader 

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.

• Uitleg en verkondiging. Thema: BREAKING NEWS

3. ANTWOORD 
• Vleugel en zang 481: 1 - Hoor, de engelen zingen de eer

1. Hoor, de engelen zingen d’eer  van de nieuwgeboren Heer!
Vred’ 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 Bethlehem!
Hoor, de engelen zingen d’eer   van de nieuwgeboren Heer!

• Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader
• Collecten onder (kort) orgelspel: ‘Eer zij God in onze dagen’, waarna:
• Orgelspel (‘samenzang’) 487: 1 – Eer zij God in onze dagen

1. Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen, roep op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.

4.  UITEENGAAN
• Zending en zegen
• Uitleidend orgelspel: Fantasie over ‘Ere zij God’ (J. Zwart)



Wij wensen u  fijne Kerstdagen!


