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Thema: “Kerst 1.0” 

 
Voorganger: ds. Johan Duijster 

Organist: André de Jager 
Instrumentalist/ vocalist: Eva Boer 

Lector: Liesbeth Batenburg 
Zang: Cantica Coronae Quartet 

 
DIENST VAN VOORBEREIDING 

 
Voorbereidende muziek 

 

Lied van voorbereiding - Stille nacht 
ZANGERS 

Stille nacht, heilige nacht, 

Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 

wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 

Hij, der schepselen Heer. 

 
EVA 

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. 

 
SAMENZANG 

Stille nacht, heilige nacht, 
vreed' en heil wordt gebracht, 

aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

Amen, Gode zij eer! 

Amen, Gode zij eer! 
 

In stilte bereiden we ons voor 
 

Overdracht aan predikant door ovd 



 

 

 

Bemoediging en Groet 
 

Zingen ~ Donker de nacht (HH 124) 
ZANGERS 

Donker de nacht met sterren aan de hemel 
de aarde diep in duister gehuld 

t Was in die nacht dat Jezus werd geboren         

het woord van God in de tijd werd vervuld 
Heil en vrede heeft hij ons verkondigd 

een nieuwe dag brak voor de wereld aan 
 

SAMENZANG 
Lof zij de Heer             

de Heer van alle heren 
Verlosser is Hij         

de zoon van God uit Davids huis 
Hosanna in de hoge             

Ere zij God 
 

ZANGERS 
Ere zij God, zijn liefde voor de wereld        

heeft Hij in Jezus, de Christus, getoond 

Om ons van schuld en zonde te verlossen     
ging Hij de weg van het lijden, de dood 

Opgestaan is Jezus, overwinnaar 
er klinkt een lied dat jubelt door de tijd 

 
SAMENZANG 

Lof zij de Heer             
de Heer van alle heren 

Verlosser is Hij         
de zoon van God uit Davids huis 

Hosanna in de hoge             
Ere zij God 

Hosanna  
Ere zij God 
 

Welkom en inleiding 

 
Gebeden 

 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Schriftlezing - Jesaja 9, 1-6 

1 Het volk dat in duisternis ronddoolt 

ziet een schitterend licht. 



 

 

Zij die in het donker wonen 
worden door een helder licht beschenen. 

2 U hebt het volk weer groot gemaakt, 

diepe vreugde gaf U het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst, 

zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 
3 Het juk dat op hen drukte, 

de stok op hun schouder, de staf van de drijver, 
U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 

4Iedere laars die dreunend stampte 
en elke mantel die doordrenkt is van bloed, 

ze worden verbrand, 
ze vallen ten prooi aan het vuur. 

5 Een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven; 

de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 

Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. 

6 Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede 
voor de troon van David en voor zijn koninkrijk; 

ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid 
en staan vast voor altijd en eeuwig. 

De HEER van de hemelse machten 
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. 

 
Zingen: Mary Did You Know (solo Eva - HH 146) 

Mary did you know that your baby boy will one day walk on water? 
Mary did you know that your baby boy will save our sons and daughters? 

Did you know that your baby boy has come to make you new? 
This child that you've delivered, will soon deliver you 

 
Mary did you know that your baby boy will give sight to a blind man? 

Mary did you know that your baby boy will calm a storm with his hand? 

Did you know that your baby boy has walked where angels trod? 
And when you kiss your little baby, you have kissed the face of God 

 
Mary did you know, Mary did you know, Mary did you know 

 
The blind will see, the deaf will hear and the dead will live again 

The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the lamb 
 

Mary did you know that your baby boy is Lord of all creation? 
Mary did you know that your baby boy will one day rule the nations? 

Did you know that your baby boy is heaven's perfect Lamb? 
This sleeping child you're holding is the great I am 

 
Mary did you know, Mary did you know, Mary did you know 
 



 

 

Schriftlezing - Lucas 2, 1-7 
1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners 

van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling 

vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging 
op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan 

kwam. 4-5 Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen 
met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de 

stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem 
heet, aangezien hij van David afstamde. 6 Terwijl ze daar waren, brak de 

dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar 
eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een 

voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. 
 

Zingen - Jubilate Deo (Taizé) 
ZANGERS 

Jubilate Deo, omnis terra,  
Servite Domino in laetitia 

Alleluia, alleluia, in laetitia 
Alleluia, alleluia, in laetitia 

 
SAMENZANG 

Jubilate Deo, omnis terra,  

Servite Domino in laetitia 
Alleluia, alleluia, in laetitia 

Alleluia, alleluia, in laetitia 
 

VERTALING 
(Juich voor God, gij ganse aarde 

Dien de HEER met blijdschap 
Halleluja, met blijdschap) 
 

Verkondiging met thema: Kerst 1.0 

 

Muzikale Meditatie: ter keuze van André de Jager en Eva (orgel/ piano 

en viool) 
 

Zingen - I Heard The Bells On Christmas Day (solo Eva - Zangers alles 
wat tussen haakjes staat) 

EVA 
I heard the bells on Christmas day 

Their old familiar carols play 
And mild and sweet their songs repeat 

Of peace on Earth, good will to men 
And the bells are ringing (peace on Earth) 

Like a choir they're singing (ZANGERS: peace on Earth) 

In my heart I hear them (ZANGERS: peace on Earth) 
Peace on Earth, good will to men 

 



 

 

And in despair I bowed my head 
"There is no peace on Earth, " I said 

For hate is strong and mocks the song 

Of peace on Earth, good will to men 
But the bells are ringing (ZANGERS: peace on Earth) 

Like a choir singing (ZANGERS: peace on Earth) 
Does anybody hear them? (ZANGERS: Peace on Earth) 

Peace on Earth, good will to men 
 

Then rang the bells more loud and deep 
God is not dead, nor doth He sleep 

(ZANGERS: Peace on Earth) 
(ZANGERS: Peace on Earth) 

 
The wrong shall fail, the right prevail 

With peace on Earth, good will to men 
Then ringing, singing on its way 

The world revolved from night to day 

A voice, a chime, a chant sublime 
Of peace on Earth, good will to men 

 
And the bells, they're ringing (ZANGERS: peace on Earth) 

Like a choir they're singing (ZANGERS: peace on Earth) 
And with our hearts, we'll hear them (ZANGERS: peace on Earth) 

Peace on Earth, good will to men 
Do you hear the bells, they're ringing? (ZANGERS: Peace on Earth) 

The light, the angels singing (ZANGERS: peace on Earth) 
Open up your heart and hear them (ZANGERS: peace on Earth) 

 
Peace on Earth, good will to men 

Peace on Earth 
Peace on Earth 

Peace on Earth, good will to men 

 
 

DIENST VAN DE GEBEDEN 
           

Collecte (bij de uitgang na de zegen) 
 

Gebeden ~  
 danken over de gaven  

 voorbede 
 stil gebed 

 Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 

uw Koninkrijk kome; 



 

 

uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. 

Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 

tot in der eeuwigheid. 
Amen 
 

Mededelingen 
 

Zingen: Lied 477 vs. 1, 2 en 3 (zangers en samenzang) 
SAMENZANG 

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. 

 
ZANGERS 

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. 

 
SAMENZANG 

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. 
 

Wegzending en Zegen 

Amen (1x) 
 

Uitleidend orgelspel 


