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Intrede  
 

Kerstjubel rond 9.45 uur 

 

cantorij  Freut euch alle, singt mit Schalle - J.S. Bach (1685-1750)    

Lied 496  Een ster ging op uit Israël  

Lied 478  Komt verwondert u hier, mensen  

Lied 494  Vanwaar zijt Gij gekomen  

Lied 481 Hoor, de engelen zingen de eer   

 
Welkom door de ouderling 

Muziek tot verstilling; de cantorij zingt:  

Be still for the presence of the Lord –  

Christopher Tambling (1964-2015) 

 
We steken de kaarsen aan 

 
Groet van kerstmorgen 

 
Lied  477 Komt allen tezamen 1, 2 en 4 

 
Gebed 

 
Glorialied  487  

 
Met de kinderen 

 

Lied Sjok sjok sjok liep het ezeltje  

Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje 

helemaal naar Bethlehem 

Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje 

helemaal naar Bethlehem 

O Maria was zo moe 

ze deed af en toe haar oogjes toe 
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Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje 

Jozef zocht naar onderdak 

Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje 
Jozef zocht naar onderdak 

maar ze zeiden het spijt ons zeer, 

we hebben helaas geen slaapplaats meer. 

Hop, hop, hop liep het ezeltje, 

want het rook een warme stal 

Hop, hop, hop liep het ezeltje 

want het rook een warme stal 

Daar en wie had dat gedacht 

werd jezus geboren in die nacht 

 

De kinderen gaan naar een eigen ruimte 
 

 

Kerstgedicht 

 
Cantorij How beautiful upon the mountains - Colin Hand (1929-2015) 
 

Evangelielezing Matteüs 1:18-25 

 
Lied  Waar eens David werd geboren 

Melodie: Irby 
tekst: Sytze de Vries  

1. Waar eens David is geboren 

 wordt een kind in’t stro gelegd 

 Daar ligt een geboren herder, 

 Hem is alle plaats ontzegd. 

 maar, en dit geheim is groot 

 Hij troont op Maria’s schoot 

 

2. In de armen van zijn moeder 

 wordt de liefde zijn tegoed. 

 daar leert hij van harte zingen 

 van de God die wond’ren doet 

 Liefde leidt Hem tot de dood, 

 tot Hij rust vindt in haar schoot 
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3. cantorij Alle dagen van zijn leven 

 heeft dit Kind ons lief gehad, 

 met ontferming diep bewogen 

 over wie geen herder had. 

 Hij, die alle mensen weidt 

 met zijn staf van lieflijkheid 

 

4. Eenmaal zullen wij aanschouwen 

 wat ons hart nu nog verwacht, 

 gaat zijn liefde zich ontvouwen 

 als het einde van de nacht. 

 Hij zal stralen als de zon, 

 toen de eerste dag begon. 

  

Overdenking 

 

Lied  484 Go tell it on the mountain  

 cantorij coupletten, allen refrein 

 

 

 

Gebeden en gaven 

Inzameling van de gaven toegelicht door de diaken 
 

Collecten  

De 1e collecte is voor Vluchtelingenwerk Oegstgeest 
De 2e collecte is voor het kerkenwerk van de PGO 

 

Gebeden 

 beantwoord door:  

God van mensen, God van liefde, U vertrouwen wij ons toe. 

 

 

Stil gebed en gezamenlijk gebeden  

 

 Onze Vader in de hemel 

 laat uw naam geheiligd worden 

 laat uw koninkrijk komen 

 laat uw wil gedaan worden 

 op aarde zoals in de hemel.  

 Geef ons vandaag het brood 
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 dat wij nodig hebben 

 vergeef ons onze schulden 

 zoals ook wij vergeven 

 wie ons iets schuldig is 

 en breng ons niet in beproeving 

 maar red ons van het kwaad.  

 Want aan U hoort het koningschap 

 de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.  

 

 

Slotlied 486 Midden in de winternacht 1,2 en 4  

 

 

Zegen  

 

Amen 

 

 

Postludium  

Psalm 150 

Toon Hagen (1959) 
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We wensen u kerstdagen met vrede en licht! 


