
Kerstviering Grote Kerk 2022 
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Voorganger: Ds. T.G. van der Linden 
Ouderling: Oane Zuidema 
Organist: Sjouke Bruining 
Lector: Jet Twijnstra 
 
Voorzang:   
   

Zingen Lied 476: 1, 3, en 4 
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 
 
4. Wijzen uit het oostern, uit zo verre land, 
zij zochten onze Here met offerand’. 
Z’offerden ootmoeidiglijk mirr’, wierook ende 
goud, t’ere van dit kinde,  
dat alle ding behoudt. Kyrieleis 

Welkom en mededelingen  

 
Groet en bemoediging (gemeente gaat staan) 
 
Aanvangswoord: (Jes. 40:5) 
‘En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren  
en door alle volken aanschouwd worden,  
want God heeft het gezegd.’ 
 
Zingen Lied 477: 1, 2 en 3 
1. Komt allen tezamen,  
jubelend van vreugde:  
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  
Ziet nu de vorst der englen hier geboren.  

Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 
2. De hemelse eng’len  
riepen eens de herders  
weg van de kudde naar 't schamel dak.  
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge 
schreden!  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 
3. O Kind, ons geboren,  
liggend in de kribbe,  
neem onze liefde 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.  

 
Aansteken kaarsen en gedicht  
 
Toelichting liturgische schikking 
 
Gebed van toenadering 
 
Zingen Lied 475 

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. 

 
3. 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. 

 
Moment met de kinderen (1)   (Melodie Lied 469) 
Lied: Ik zing van licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 



Een jonge vrouw uit Nazaret 
wordt door de hemel opgemerkt. 
Maria krijgt een koningskind 
omdat Gods nieuwe tijd begint. 
 
Lezing Jesaja 9:1-6 
 
Lezing: Matteüs 1:22-23 
22 Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan 
wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd:  
23 ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en 
men zal hem de naam Immanuël geven, wat in onze 
taal betekent ‘God met ons’. 
 
Zingen 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. 
 
Lezing Kerstevangelie: Lucas 2: 1-11 
 
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 
 
Zingen 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! 
 
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! 
 
Kerstgedicht    

Zwart als de nacht 
Groen als het gras 
Blauw als de lucht 
Oranje als de horizon 
Grijs als de haren op je hoofd 
Geel als de zon 
Rood als je bloed 
Wit als het licht 
Christus is geboren 
Het Licht breekt uit in kleuren 
Waarheid, in veelheid gedeeld 
God met ons – Immanuël: 
Wees zo elkaar tot metgezel. 
 
Zingen: Lied 489:1   
Komt ons in diepe nacht ter ore: 
de Morgenster is opgegaan, 
een mensenkind voor ons geboren, 
‘God zal ons redden’ is zijn naam. 
Open uw hart, geloof uw ogen, 
vertrouw u toe aan wat gij ziet: 
hoe ’t woord van God van alzo hoge 
hier menselijk aan ons geschiedt. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Moment met de kinderen (2) 
 
Collecte   
 
Slotlied: Lied 534 
 
1. Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft: 
ons levenslicht, de Zoon van God. 
 
2. Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 
 
3. Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 
 
4. Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 
 
Zegen 

Ere zij God, in den hoge! 
Vrede op aarde. 
In de mensen een welbehagen.  
Amen. 


