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Welkom 
 

Hartelijk welkom in de kerstnachtdienst van 2019. 

Het thema is een eenvoudige begroeting: ‘Hallo…’.  

In het kerstevangelie komen we ook allerlei begroetingen tegen. De 

engel Gabriël die Maria begroet als hij de geboorte van Jezus komt 

aankondigen, Elisabeth (de moeder van Johannes de Doper) en Maria 

die elkaar begroeten en de engelen die de herders begroeten… Wat 

gebeurt er eigenlijk bij een begroeting? Hoeveel soorten ‘hallo’ kennen 

wij? Wanneer laat je je aanspreken, wanneer negeer je een hallo? 

Wanneer open jij zelf het gesprek en hoe reageer je op de mensen en 

de dingen die je tegenkomt? Wat kwam je in het bijna afgelopen jaar 

allemaal tegen? Is of was je ‘hallo…’ een uiting van verwondering of 

protest? Of van welkom heten en aanvaarden?  

 

Op de voorpagina van dit liturgieboekje staat een engel die het 

Kerstkind ‘brengt’. Het kindje ligt in een woordwolk. Zo wordt Jezus ook 

wel aangeduid, als het ‘mens-geworden woord van God’. Kerstfeest is 

een soort gespreksopening van Gods kant: Hallo…  

 

Van harte welkom in de Kerstnachtdienst; we begroeten je graag met 

een eenvoudig ‘hallo’. En we zijn benieuwd naar wat er gaat gebeuren 

in de ontmoeting met het Kerstkind en met elkaar.  

Laat (het) je aanspreken! 

Ds. Aart Verburg 

 
 
 

 
 
 

Aan deze dienst werken o.a. mee: 

voorganger ds. Aart Verburg 

Cappella pro Cantibus  o.l.v. Rens Tienstra 

ouderling   Pieternel Kamphuis 

diaken   Maureen van den Brink 

organist  Rens Tienstra   

koster  Dirk Jan de Ruijter 

ontvangst   Fred en Gerda Klaassen 
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INTREDE 

 
Orgelmuziek 

   delen uit de Premiere Suitte de Noels van Claude Balbastre 

 

Welkomstlied: 476 (1&2 koor+allen, 3 koor, 4 koor+allen) 

 

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. 

 

2. Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, 

daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij. 

Jezus is geboren op de heilige kerstnacht 

van een maged reine, die hoog moet zijn geacht. Kyrieleis. 

 

3. Herders op den 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 oosten, uit zo verren land, 

zij zochten onze Here met offerand’. 

Z’ offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud 

t’ eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. Kyriëleis. 

 

Welkom door de ouderling 

 

Aansteken van de kaarsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

 

Lied: ‘Uit het duister hier gekomen’  
uit: Tussentijds nr. 137 tekst: Huub Oosterhuis 

melodie: Henry John Gauntlett (‘Irby’) 
 

1 koor+allen, 2&3 koor, 4 koor+allen 

 

 

1 Uit het duister hier gekomen 

mensen van de wereldnacht 

onbestemd verward in dromen 

niet vermoedend wie hen wacht 

zoekend of een woord op gaat 

als een ster van dageraad. 

 

2 Nacht waarin zou zijn geboren 

die de naam heeft ‘dat Gij redt’, 

morgentaal in onze oren 

hemel op ons hoofd gezet 

ogenwenkend woord van U 

nieuw getijde dat is nu. 

 

3 Gij die nieuw zijt alle dagen 

bron en hartslag van de tijd, 

kunt Gij één moment verdragen 

dat Gij niet mijn toekomst zijt?- 

die gezegd hebt ‘Ik zal zijn’ 

en ‘de dood zal niet meer zijn’. 

 

4 Zeg ons dat gij niet zult slapen 

eerste stem die nimmer zweeg. 

Zie de mens door U geschapen, 

Waarom zijn wij woest en leeg 

als de dood zo zwaar en dicht? 

Spreek ons open naar uw licht. 

 

 

-wij gaan staan- 
 

Groet en bemoediging 

v. Wees gegroet, jullie zijn begenadigd, de Heer is met jullie. 

g.  Wij begroeten elkaar met genade. 

v.  Wees niet bevreesd, God heeft jullie zijn gunst geschonken.  

g.  Wij leven zonder vrees; God gunt ons het leven. 

v.  Vandaag is voor jullie de Messias geboren, de Heer! 

g. Ere zij God, hoog in de hemel en in vrede op aarde! 

 

Drempelgebed 
 

-wij gaan zitten- 
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Koor: ‘O Little Town of Bethlehem’ - English trad., R. Vaughan Williams 

(1872-1958), Arr. Armstrong 

 
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. 

 

O morning stars, together 
Proclaim the holy birth, 
And praises sing to God the King, 

And peace to men on earth; 
For Christ is born of Mary; 
And, gathered all above, 
While mortals sleep, the angels keep 

Their watch of wond’ring love. 

 
How silently, how silently 
The wondrous gift is giv’n! 
So God imparts to human hearts 
The blessings of His heav’n 
No ear may hear His coming; 
But in this world of sin, 

Where meek souls will receive him, 
The dear Christ enters in. 

 

 

  

Kyrie-gebed voor de Kerstnacht 

 

voorganger God van genade, hoor ons roepen: 

laat uw licht een gids zijn voor allen  

die in duisternis dolen. 

Allen  Kyre eleison! 

 

vg  Laat uw licht in de nacht van ons leven schijnen; 

hef alle verlamming op, alle traagheid en berusting. 

allen  Kyrie eleison.. 

 

vg  Laat uw licht schijnen voor wie vrede zoeken, 

vrede tegen alle onrecht in. 

allen  Kyrie eleison.. 

 

vg  Gedenk wie eenzaam is, en troost wie pijn lijdt. 

Gedenk wie moeten werken, 

hen die waken over zieken en stervenden. 

allen  Kyrie eleison.. 

 

vg  Geef moed en uitzicht aan wie zonder verlangen leeft, 
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nieuwe hoop aan wie geen verlossing meer verwacht. 

allen  Kyrie eleison.. 

 

 

Lied 157a ‘Lofzang van Maria’ 1&2 koor+allen, 3 koor, 4 koor+allen  
 

 

1 Mijn ziel maakt groot de Heer, 

mijn geest verheugt zich zeer, 

want God heeft mij, geringe, 

die Hem als dienstmaagd dien, 

goedgunstig aangezien; 

en deed mij grote dingen. 

 

2 Van nu aan, om wat Hij, 

de sterke deed aan mij, 

zullen mij zalig prijzen 

alle geslachten saam, 

want heilig is zijn naam, 

Hij zal zijn trouw bewijzen. 

3 Zijn arm verstoot met kracht 

de groten uit hun macht, 

de vorsten van hun tronen, 

maar Hij maakt kleinen groot 

en zal met overvloed 

de hongerigen lonen. 

 
4 Hij heeft het lang voorzegd: 

aan Israël, zijn knecht 

zal Hij genade schenken 

en Hij zal Abraham 

en al wie na hem kwam  

in eeuwigheid gedenken. 

 

 

 

DE HEILIGE SCHRIFT 

 

Gebed voor de Kerstnacht 

vg …… 

door Christus, onze Heer. 

allen  Amen. 

 

Eerst lezing  Jesaja 40, 9 – 11  

 

Koor: ‘Im Advent’ - Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 

 

Lasset uns frohlocken, es nahet der Heiland, den Gott uns 
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verheissen. Der Name des Herrn sei gelobet in Ewigkeit. 

Halleluja! 
 

Het Kerstevangelie  Lucas 2, 1 – 20  

 

Lied 487 
 

1 Eer zij God in onze dagen, 

eer zij God in deze tijd. 

Mensen van het welbehagen, 

roept op aarde vrede uit. 

Gloria in excelsis Deo. 

 

 

2 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. 

 

3 Lam van God, Gij hebt gedragen 

alle schuld tot elke prijs, 

geef in onze levensdagen 

peis en vreê, kyrieleis. 

Gloria in excelsis Deo. 

 

 

 

Kerstboodschap: Hallo… 

 

 

Koor: ‘Der englische Gruß’ - Johannes Brahms (1833-1897) 

 

1  Gegrüßet, Maria, du Mutter der Gnaden! 

So sangen die Engel der Jungfrau Maria 

In ihrem Gebete, darinnen sie rang. 
 

2  Maria, du sollst einen Sohn empfangen, 

Darnach tun Himmel und Erde verlangen, 

Daß du die Mutter des Herren sollst sein. 
 

3  O Engel, wie mag ich das erleben, 

Ich habe mich noch keinem Manne ergeben 

In dieser weiten und breiten Welt. 
 

4  Wie Tau kommt über die Blumenmatten, 

So soll dich der heilige Geist überschatten; 

So sollt der Heiland geboren sein. 
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5  Maria, die höret solches gerne, 

Sie sprach: ich bin eine Magd des Herren, 

Nach deinem Worte geschehe mir! 
 

6  Die Engel sanken auf ihre Knie, 

Sie sangen alle: Maria, Maria, 

Sie sangen Maria den Lobgesang. 

 

 

GAVEN EN GEBEDEN 
 

Inzameling van gaven 

de 1e rondgang is voor Vluchtelingenwerk Oegstgeest 

de 2e rondgang is voor plaatselijk kerkenwerk 
 

Muziek: ‘In Dulci Jubilo’ - trad., Arr. R.L. Pearsall (1795-1856) 

 

 

1 In dulci jubilo 

Let us our homage show 

Our heart's joy reclineth 

In praesepio 

And like a bright star shineth 

Matris in gremio 

Alpha es et O! 

 

2 O Jesu parvule! 

I yearn for thee alway! 

Hear me, I beseech thee, 

O Puer optime! 

My prayer let it reach thee 

O Princeps gloriae! 

Trahe me post te. 

 

3 O Patris caritas! 

O Nati lenitas! 

Deep were we stained 

Per nostra crimina, 

But thou hast for us gained 

Cœlorum gaudia. 

O that we were there! 

 

4 Ubi sunt gaudia, where, 

If that they be not there? 

There are angels singing 

Nova cantica; 

There the bells are ringing, 

In Regis curia. 

O that we were there! 

 

 

 

Gebeden 

besloten met het Onze Vader 

allen Onze Vader die in de hemel zijt, 

uw Naam worde geheiligd. 
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Uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. AMEN 

 

 

-wij gaan staan- 

 

 

ZENDING EN ZEGEN 
 
 

Slotlied:   481 allen + koor 
 

1 Hoor, de eng’len, zingen d’eer 

van de nieuw geboren Heer! 

Vreed’ 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 eng’len zingen d’eer 

van de nieuwgeboren Heer! 
 

2 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 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! 

 

 

Zegenbede voor de nacht 

v: …  

allen:  Amen    

 

 

Orgelmuziek bij het verlaten van de kerk: 

   uit de Premiere Suitte de Noels van Claude Balbastre:  

   ù S'en von Ces gais bergers 

 

 

 

 

 

 

De Protestantse Gemeente te Oegstgeest wenst u een  
 

inspirerend Kerstfeest toe en voor 2020 vrede en alle goeds.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


