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Orgelspel 

Welkom en mededelingen  

Lied 476: 1 en 3 

 

1. 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. Kyrieleis. 

 

3. Herders op de velde hoorden een nieuw lied, 

dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 

‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 

Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’ 

Kyrieleis 

 

Groet en bemoediging  

Aanvangswoord: (Jes. 40:5) 

 

‘En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren 

 en door alle volken   aanschouwd worden,  

want God heeft het gezegd.’ 

Allen: Amen 
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Aansteken van de Adventskaarsen en gedicht 

Stapellied, melodie: LB 767 

 

1. Ik heb voor jou een goed bericht: 

De koning komt eraan! 

Hij brengt de vrede en het licht 

en hij zal naast je staan. 

 

2. En luister goed, er komt nog meer. 

Een stem roept in het rond: 

‘Hij is dichtbij, de grote Heer. 

Maak ruimte als hij komt!’ 

 

3. Ik heb nog meer goed nieuws voor jou: 

Er komt een nieuwe tijd. 

Een wereld vol van goede trouw, 

geluk en vrolijkheid. 

 

4. Het beste nieuws daalt nu vanuit 

de hemel op ons neer. 

De Vader koos Maria uit 

als moeder van de Heer. 

 

5. En in de nacht klinkt er een lied: 

Het grote feest begint. 

Ga snel op weg en mis het niet. 

Kom kijken bij het kind! 

 

Aandacht Liturgische schikking (Joh. 1:1-11) 

 

Zingen Lied 475: 1 en 2 
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1. Ik mag hier aan uw kribbe staan,  

Heer Jezus, licht en leven. 

Ik draag U als geschenken aan  

wat Gij mij hebt gegeven. 

U zij mijn hart en ziel gewijd,  

mijn geest, mijn zin, mijn innigheid. 

O neem ze aan als gaven. 

 

2. 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. 

 

Lezing Jesaja 9:1-6 

 

Lied: 448: 1 en 5  

 

1. Het volk dat wandelt in het duister 

zal een groot licht zien, een groot licht. 

Hef naar de hemel uw gezicht, 

met opgeheven hoofden, luister. 

 

5. Er is een zoon voor ons gegeven, 

de Zoon van God die koning is, 

die ‘t licht is in de duisternis, 

de weg, de waarheid en het leven. 

 

Afsluiting Adventsproject kindernevendienst 

 

Lezing Kerstevangelie Lucas 2: 1-11 
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Lied 477:  4 en 5 

 

4. O kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 

neem onze liefd’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. 

 

5. Zingt aarde en hemel, zingt nu eng’lenkoren, 

zingt alle scharen rondom de troon: 

Glorie aan God en vrede voor de mensen! 

Komt, laten wij aanbidden,  

Komt laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die Koning 

 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Lied 481: 1 en 3 

 

1. Hoor, de eng’len zingen d’eer  

van de nieuw geboren Heer!  

Vred’op aarde, ’t is vervuld:  

God verzoent der mensenschuld. 

Voeg u, volken, in het koor,  

dat weerklinkt de hemel door, 

zing met algemene stem,  

voor het kind van Bethlehem! 

Hoor, de eng’len zingen d’eer,  

van de nieuwgeboren Heer! 
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3. 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 eng’len zingen d’eer,  

van de nieuwgeboren Heer! 

 

Gedicht  Michel van der Plas 

 

 Zend ons een engel in de nacht 

 als alles ons een raadsel is, 

 als ons de zekerheid en kracht 

 ontvallen in de duisternis. 

 

 Zend ons een engel met Uw licht 

 in onze slaap, de metgezel 

 die troost brengt in het vergezicht 

 van God met ons, Emmanuel. 

 

Dankgebed en voorbeden 
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Slotlied 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 een rijke oogst! 

 

Zegen 

 

In antwoord op de zegen:     

  

 Ere zij God, in den hoge 

 Vrede op aarde. 

In de mensen een welbehagen. (3x) 

Amen.    

 

    

 

 

 

 

 

 


