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Orgelspel Improvisatie: Lied 434 

Stilte 

Lied In de stad van koning David  
(melodie: Once in Royal David’s city) 

allen In de stad van koning David,  
in een nederige stal, 
lag een kindje in de kribbe,  
't was de Koning van 't heelal. 
Jezus Christus, God en Heer,  
daald' op aard als Redder neer. 

 
Hij zocht woning op de aarde,  
om te redden van de dood, 
allen die in Hem geloven,  
die Hem zoeken in hun nood. 
Jezus Christus, God en Heer,  
daald' op aard als Redder neer. 

 
Eenmaal zal Hij wederkomen,  
die eens woonde in een stal. 
Hij zal komen op de wolken,  
zodat elk aanschouwen zal: 
Jezus Christus, God en Heer,  
daald' op aard als Redder neer. 
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Welkom (ouderling) 

Lied 477 Komt allen tesamen 

 
De hemelse engelen riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 

vrouwen  Komt, laten wij aanbidden, 
mannen  komt, laten wij aanbidden, 
allen  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! 

vrouwen  Komt, laten wij aanbidden, 
mannen  komt, laten wij aanbidden, 
allen  komt, laten wij aanbidden die koning. 
 

vrouwen 

 

mannen 

 

allen 
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O kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 
neem onze liefde in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 

vrouwen  Komt, laten wij aanbidden, 
mannen  komt, laten wij aanbidden, 
allen  komt, laten wij aanbidden die koning. 
 

Zingt aarde en hemel, zingt nu engelenkoren, 
zingt alle scharen rondom de troon: 
Glorie aan God en vrede voor de mensen! 

vrouwen  Komt, laten wij aanbidden, 
mannen  komt, laten wij aanbidden, 
allen  komt, laten wij aanbidden die koning. 

Eerste Lezing Genesis 3, 8-15 en 17-19 

Lied 487 Eer zij God 

 

cantorij 
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allen  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. Gloria in excelsis Deo. 

 
allen  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. 

Tweede lezing  Genesis 22, 15-18 

Lied 496 Een ster ging op in Bethlehem 
cantorij zingt in het Engels, allen zingen daarna in het Nederlands 

 
cantorij  O little town of Bethlehem, 

How still we see thee lie! 
Above thy deep and dreamless sleep, 
The silent stars go by. 
Yet in thy dark streets shineth 
The everlasting Light. 
The hopes and fears of all the years 
Are met in thee tonight 
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allen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cantorij How silently, how silently, 
The wondrous Gift is giv’n! 
So God imparts to human hearts 
The blessings of His heaven. 
No ear may hear His coming, 
But in this world of sin, 
Where meek souls will receive Him still, 
The dear Christ enters in. 

 
allen Gij morgenster en mensenzoon, 

breng ons de nieuwe tijd, 
waarin de wereld wordt bewoond 
door uw gerechtigheid. 
Dan is uw heil aan ons geschied, 
u allen even na, – 
dan zingt de schepping weer dit lied 
tot in de gloria. 
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Derde lezing  Jesaja 9, 1-6 

Lied 482  Er is uit ’s werelds duistere wolken 
allen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De loden last die op ons drukte, 
de stang, het juk, ons ongeluk, 
de zweep, de stok  
die diep deed bukken, 
verbrijzeld zijn ze,  
stuk voor stuk, 
verbrand de laarzen  
der soldaten 
en elke mantel rood van bloed, 
geen wapentuig meer  
door de straten – 
de velden vol van overvloed. 
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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. 

Vierde lezing Jesaja 11, 1-4a en 6-9 

lied 475 Ik mag hier aan uw kribbe staan 
cantorij couplet 1 allen: 2 en 3 

cantorij 
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allen Voor ik als kind ter wereld kwam, 
zijt Gij voor mij geboren. 
Eer ik een woord van U vernam, 
hebt Gij mij uitverkoren. 
Voordat uw hand mij heeft gemaakt, 
werd Gij een kindje, arm en naakt, 
hebt Gij U mij gegeven. 

allen Temidden van de nacht des doods 
zijt Gij, mijn zon, verrezen. 
O zonlicht, mild en mateloos, 
uw gloed heeft mij genezen. 
O zon die door het donker breekt 
en ’t ware licht in mij ontsteekt, 
hoe heerlijk zijn uw stralen. 

Vijfde lezing Lucas 1, 26-35 en 38 

Lied Infant Holy, infant lowly 
cantorij:  Infant holy, infant lowly,  

for his bed a cattle stall; 
oxen lowing, little knowing 
Christ the babe is Lord of all. 
Swiftly winging angels singing, 
bells are ringing, tidings bringing: 
Christ the child is Lord of all!  2x 

Flocks were sleeping, shepherds keeping 
vigil till the morning new 
saw the glory, heard the story, 
tidings of a gospel true. 
Thus rejoicing, free from sorrow, 
praises voicing, greet the morrow: 
Christ the child was born for you! 2x 



10 

Zesde lezing  Lucas 2, 1-7 

lied 486 Midden in de winternacht  
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! 

Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen, 
want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet? 
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
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Zie, reeds 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 blaas uw fluiten aan, 
laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom, 
kere om, kere om, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

Zevende lezing  Lucas 2, 8-16 

Lied Sing Lullabye 
Cantorij 

Sing Lullaby! Lullaby baby, now reclining, sing lullaby! 
Hush, do not wake the infant king, 
angels are watching, stars are shining  
over the place where he islying; sing lullaby 

 
Sing Lullaby! lullaby to the baby waking, sing lullaby! 
Hush, do not wake the infant king, 
dreaming of Easter, joyful morning, conquering death 
its bondage breaking: sing lullaby! 

Achtste lezing  Matteüs 2, 1-12 
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Lied 476:  Nu zijt wellekome  
allen  alleen het vierde couplet 
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Lied 483 Stille nacht 
 

 
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. 

 
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! 
 

Negende lezing Johannes 1, 1-14 

allen 
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Lied As Joseph was a-walking 
Cantorij 

As joseph was a-walking, he heard an angel sing: 
‘this night shall be borned our heavenly king. 
 
‘He neither shall be borned in housen nor in hall, 
nor in the place of paradise, but in an ox’s stall. 
 
‘He neither shall be clothed in purple nor in pall, 
but in fair white linen, as usen babies all. 
 
‘He neither shall be rocked in silver nor in gold, 
but in a wooden cradle that rocks upon the mould. 
 
‘He neither shall be christened in white wine nor red, 
but with the fair spring water with which were christened.’ 

Zegenbede en slotvers 
 
De Eeuwige schenke ons zijn zegen, 
Hij beware ons voor onheil 
en geleide ons tot eeuwig leven. 
Amen. 
 
Loven wij de Heer! 
Wij danken God! 
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Lied 481 Hoor, de engelen zingen de eer 
Melodie: The Harald Angels Sing F. Mendelssohn 

 

cantorij Hij, die heerst op ’s hemels troon, 
Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

 

allen 
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allen 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! 

Orgelspel 

Uitgangscollecte 
Bij de uitgang staan schalen voor uw gift. 
De opbrengst is bestemd voor vluchtelingenkinderen in 
Griekenland, die zelfs geen stal hebben om in te schuilen. 

Colofon 

Ouderling van dienst  Gerlof Bosma 

Lectoren   Diverse mensen uit de gemeente 

Organist   Arie Eikelboom 

Cantor Laurentius Cantorij Gijs van Spankeren 

Koster   Ingeborg Haspels / Diny Koopmanschap  


