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kerstliederen 

Zend ons een engel in de nacht 

1. Zend ons een engel in de nacht  
als alles ons een raadsel is,  
als ons de zekerheid en kracht  
ontvallen in de duisternis.  

2. Zend ons een engel ieder uur  
dat ons ontvoert van u vandaan  
wanneer wij voor de blinder muur  
van uw geheime plannen staan  

3. Zend one een engel met uw licht  
in onze slaap, de metgezel  
die troost brengt met het vergezicht  
van God met ons, Emmanuel  

4. Zend ons in hem de zekerheid  
dat u ons zelf bezoeken zult  
en bij ons wonen in uw tijd,  
en leer ons wachten met geduld. 

Coventry Carol 

    Lully, lulla, thou little tiny child: 
    By, by, lully, lullay 

1. O sisters two, 
How may we do  
For to preserve this day  
This poor youngling  
For whom we do sing 
By, by, lully, lullaby? 

2. Herod the king,  
In his raging,  
Charged he hath this day  
His men of might,  
In his own sight 



All young children to slay  

3. That woe is me,  
Poor child, for thee,  
And ever mourn and say: 
For thy parting  
Neither say nor sing  
By, By, lully, lullaby. 

We three kings of Orient are 

1. We three kings of Orient are:  
bearing gifts we traverse afar  
field and fountain,  
moor and mountain,  
following yonder star.  
 
O star of wonder, star of night,  
star with royal beauty bright,  
westward leading,  
still proceeding,  
guide us to thy perfect light.  

2. Frankincense to offer have I,  
incense owns a deity nigh:  
prayer and praising,  
all men raising,  
worship him, god on high.  

3. Glorious now behold him arise,  
King and God and sacrifice!  
Heaven sing: 
Alleluia;  
Alleluia’ the earth replies. 

Komt, verwondert u hier, mensen 

1. Komt, verwondert u hier, mensen,  
ziet, hoe dat u God bemint,  
ziet vervuld der zielen wensen,  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ziet dit nieuwgeboren kind!  
Ziet, die ’t woord is, zonder spreken,  
ziet, die vorst is, zonder pracht,  
ziet, die ’t al, in gebreken,  
ziet, die ’t licht is, in de nacht,  
ziet, die ’t goed, dat zo ziet is,  
wordt verstoten, wordt veracht.  

2. Ziet hoe dat men met Hem handelt,  
hoe met Hem in doeken bindt,  
die met zijne godheid wandelt  
op de vleugels van de wind.  
Ziet, hoe ligt hij hier in lijden  
zonder teken van verstand,  
die de hemel moet verblijden,  
die de kroon der wijsheid spant.  
Ziet, hoe tere is de Here,  
die ’t al draagt in zijne hand.  

3. O Heer Jesu, God en mense,  
die aanvaard hebt deze staat,  
geef mij wat ik door U wense,  
geef mij door uw kindsheid raad.  
Sterk mij door uw tere handen,  
maak mij door uw kleinheid groot,  
maak mij vrij door uwe banden,  
maak mij rijk door uwe nood,  
maak mij blijde door uw lijden,  
maak mij levend door uw dood! 
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2. From God our heav’nly father  
    A blessed angel came  
    And unto certain shepherds  
    Brought tidings of the same  
    How that in Bethlehem was born  
    The son of God by name 
    O tidings . . . 

3. The shepherds at those tidings 
    Rejoiced much in mind 
    And left their flocks a-feeding 
    In tempest storm and wind 
    And went to Bethlehem straightway 
    This blessed babe to find 
     O tidings. . . . 
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Hoe leit dit kindeken 

1. Hoe leit dit kindeken hier in de kou!  
Ziet eens, hoe alle zijn ledekens beven!  
Ziet eens, hoe dat het weent en krijt van rouw!  
 
Na, na, na, na, na, na, 
kindeken teer,  
Ei, zwijg toch stil, sus, sus,  
en krijt niet meer.  

2. Saras dan herderkens, komt naar de stal,  
Speelt een zoet liedeken voor dit teer Lammeken.  
Mij dunkt, het nu wel haast slapen zal.  
 
Na, na, na, na, na, na, . . . 

3. En gij, o engeltjes, komt hier ook bij;  
Zingt een motetten voor Uwen Koning;  
Wilt hem vermaken door uw melodij. 

     Na, na, na, na, na, na, . . . 
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De koning van het sterrelicht 

 
2. Het is gedaan met nacht en dood, 
    en ook de stilte moet verdwijnen, 
    Nu schijnt een licht, zo stralend groot: 
    de Zon der zonnen zoekt de zijnen. 

7. Nu breekt enen luide jubel uit 
    sinds lang verstomde mensenmonden; 
    een ster verrijst, een zon ontspruit, 
    het licht der schepping is hervonden. 
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Midden in de winternacht 

1. Midden in de winternacht  
ging de hemel open,  
Die ons het heil der wereld,  
antwoord op ons hopen.  
      Laat de citers slaan  
      blaast de fluiten aan.  
      laat de bel, laat de trom,  
      laat de bestorm horen:  
      Christus is geboren! 

2. Vrede was het overal, 
    wilde dieren kwamen 
    bij de schapen in de stal, 
    en zij speelden samen. 
    Elke vogel zingt zijn lied: 
    herder, waarom speelt gij niet? 
 Laat de citers slaan, 
 blaast de fluiten aan. 
 laat de bel, laat de trom, 
 laat de beltrom horen: 
 Christus is geboren! 

3. Ondanks winter, sneeuw en ijs 
    bloeien alle bomen, 
    want het aardse paradijs 
    is vannacht gekomen. 
    Elke vogel zingt zijn lied; 
    herders, waarom blaast gij niet? 
 Laat de citers slaan, 
 blaast de fluiten aan. 
 laat de bel, laat de trom, 
 laat de beltrom horen: 
 Christus is geboren! 

4. Zie, reeds staat de morgenster 
    stralend in het duister, 
    want de dag is niet meer ver, 
    bode van de luister 
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    die ons weldra op zal gaan; 
    herders, blaast uw fluitende. 
 Laat de bel, bim, bam 
 Laat de trom, rom, bom, 
 kere om, kere om, 
 laat de beltrom horen: 
 Christus is geboren! 

orgelspel 

luiden van de klokken 

stilte en aansteken van de kaars 

de gemeente gaat staan 
Lichtlied doe je licht aan 
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votum en groet 
 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige. 
 gemeente: Die liefde is en grond van ons bestaan. 
 voorganger: Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn  
           dienst. 
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 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

 voorganger: Vrede zij u. 
 gemeente: De wereld zij vrede. 

openingslied Komt allen tezamen 

Komt allen tezamen 
jubelend van vreugde  
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet u de vorst der eng'len hier geboren  
Komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
  
Komt allen tezamen,  
komt verheugd van harte  
Bethlehems stal in den geest bezocht  
Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren  
Komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
  
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.  

gemeente gaat zitten 
inleiding/  stilte (1 minuut) 

koor entre le boeuf  

inkeer 
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kerstlied Er is een roos ontloken  
cantorij couplet 1, allen 2 en 3 

Er is een roos ontloken  
uit barre wintergrond,  
zoals er was gesproken  
door der profeten mond.  
En Davids oud geslacht  
is weer opnieuw gaan bloeien  
in 't midden van de nacht.  

Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad,  
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid,  
toen Gabriel haar groette 
in ‘t midden van de tijd. 
 
Die bloem van Gods behagen  
heeft, naar Jesaja sprak,  
de winterkou verdragen  
als allerdorste tak..  
O roos als bloed zo rood,  
God komt zijn volk bezoeken  
in 't midden van de dood. 

1e deel Matteüs 1,18-25 uit de Naardense Bijbel  
Een engel verschijnt aan Josef in een droom 

Van Jezus Christus  
is de genesis,- geboorte, zó geweest:  
als Maria, zijn moeder,  
wordt uitgehuwelijkt aan Jozef,  
blijkt zij voordat zij samenkomen  
het in de schoot te hebben  
uit heilige geestesadem.  
Maar omdat Jozef, haar man,  
een rechtvaardige is  
en het zijn wil niet is  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van haar een toonbeeld te maken,  
beraamt hij het  
haar in het verborgene los te laten.  

Maar terwijl hij dat in de zin heeft,  
zie, een aankondig-engel van de Heer  
verschijnt hem in een droom en zegt:  
Jozef, zoon van David,  
vrees niet om Maria, je vrouw,  
bij je te nemen,  
want wat in haar geboren wordt,  
is uit heilige geestesadem;  
zij zal een zoon voortbrengen  
en jij zult als zijn naam uitroepen:  
Jezus!-  
want híj zal zijn gemeente redden  
van hun zonden!  

Heel dit is geschied  
opdat vervuld zal worden  
wat vanwege de Heer is gezegd  
door de profeet die zegt:  
 zie, de maagd zal het in de schoot krijgen  
en een zoon voortbrengen,  
en als zijn naam zullen ze uitroepen  
‘Immanoeël’ ;  
vertaald is dat: met ons is God!  

Jozef, ontwaakt uit de slaap, doet  
zoals de aankondig-engel van de Heer  
hem heeft opgedragen  
en neemt zijn vrouw bij zich;  
Hij heeft haar niet bekend  
totdat zij een zoon voortbrengt;  
en hij roept als zijn naam uit: Jezus!  
  

korte overweging 1 
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2e deel Lukas 2, 1-7 uit de Naardense Bijbel 
Geboorte van Jezus 

Maar het geschiedt in die dagen:  
er gaat een besluit uit van Caesar Augustus  
dat elke familie moet worden ingeschreven;  
deze -eerste- inschrijving geschiedt  
als Quirinius landvoogd van Syrië is.  
Allen zijn op reis gegaan  
om te worden ingeschreven,  
ieder naar zijn eigen stad.  

 Maar ook Jozef klimt op  
van Galilea, uit de stad Nazaret,  
naar Judea, naar de stad van David  
die Betlehem wordt geroepen,  
omdat hij is uit het huis en de vaderlijn  
van David,  
om te worden ingeschreven  
samen met Maria,  
die aan hem uitgehuwelijkt is  
en zwanger is.  

Maar het geschiedt als zij dáár zijn,  
dat de dagen vervuld zijn  
dat zij bevallen moet,  
en zij bevalt van haar eerstgeboren zoon;  
zij wikkelt hem in doeken  
en legt hem omhoog in een kribbe,  
omdat er voor hen  
geen plaats is geweest in de herberg.  

kerstlied Il est né 
refrein allen, cantorij de coupletten 

Il est né le divin enfant,  
Jouez hautbois, résonnez musettes !  
Il est né le divin enfant,  
Chantons tous son avènement ! 
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Depuis plus de quatre mille ans,  
Nous le promettaient les prophètes  
Depuis plus de quatre mille ans,  
Nous attendions cet heureux temps. 

Refrein 

Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant !  
Ah ! que ses grâces sont parfaites !  
Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant !  
Qu'il est doux ce divin enfant ! 

Refrein 

O Jésus! O Roi tout puissant!  
Tout petit enfant que vous êtes! 
O Jésus! O Roi tout puissant! 
Régnez sur nous entièrement 

Refrein 

3e deel Lukas 2, 8-14 
De engelen brengen de goede boodschap 

Er zijn in die landstreek herders geweest  
die in het open veld vertoevend  
door de nachtwaken heen  
waakten over hun kudde.  
Dan staat een aankondig-engel  
van de Heer bij hen;  
glorie van de Heer omstraalt hen;  
ze worden bevreesd, in grote vrees.  

De aankondig-engel zegt tot hen:  
vreest niet!,  
want zie, ik kondig u aan: grote vreugde,  
die voor heel de gemeenschap wezen zal:  
voor u is heden geboren een redder;  
hij is een Gezalfde, Heer,-  
in de stad van David;  
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dit is u ten teken:  
ge zult vinden een zuigeling  
in doeken gewikkeld  
en liggend in een kribbe!  

Plotseling geschiedt het:  
bij de aankondig-engel is de veelheid van een  
hemelse strijdschaar;  
zij loven God en zeggen:  
glorie aan God in den hoge,  
en op aarde vrede  
in mensen van goede wil!  

kerstlied Hoor, de eng’len zingen d'eer 
cantorij couplet 1, allen couplet 2 en 3 

Hoor de eng'len zingen d'eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
Vreed' op aarde, 't is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
mensentong en eng'lenstem, 
zingt het Kind van Bethlehem!  

Hoor de eng'len zingen d'eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
Hij, die heerst op 's hemels troon, 
Christus d'eeuw'ge Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Vleesgeworden woord van God, 
mens geworden om ons lot. 
U, der mensen een, o Heer, 
U Immanuel, zij eer!  

Hoor de eng'len zingen d'eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
Heil de Vorst der eeuwigheid, 
Zonne der gerechtigheid! 
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Van zijn vleug'len dalen neer, 
licht en leven altijd weer. 
Lof U, die Uw glorie deed, 
schuilen in het aardekleed, 
opdat wij, van zonde rein, 
nieuwgeboren zouden zijn.  

Korte overweging 2 

4e deel Lukas 2, 15-20  
De herders brengen de goede boodschap 

 Het geschiedt  
zodra de aankondig-engelen  
van hen weggaan ten hemel,  
dat de herders tot elkaar gezegd hebben:  
komt, laten we tot bij Betlehem gaan  
en zien het woord dat is geschied  
en dat de Heer ons heeft bekendgemaakt!  
 Ze gaan met haast  
en vinden Maria en Jozef,  
met de zuigeling die in de kribbe ligt.  

Maar als ze het zien  
geven ze bekendheid aan het woord  
dat tot hen over dit jongetje gesproken is,  
en allen die het horen  
verwonderen zich  
over wat door de herders  
tot hen is gesproken.  
Maar Maria heeft al deze woorden bewaard,  
ze overwegend in haar hart.  

De herders keren terug,  
de glorie van God zingend  
en hem lofprijzend  
om al wat ze hebben gehoord en gezien  
precies zoals tot hen is gesproken.  

stilte 
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cantorij: Dein glanz all' finsternis verzehrt 

voorbeden afgewisseld met Heer ontferm U 

stil gebed 

gezamenlijk “Aramees” Onze Vader 

Bron van Zijn,  
die ik ontmoet in wat mij ontroert,  
Ik geef u een naam  
opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.  
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig  
Vestig uw rijk van eenheid nu,  
uw enige verlangen handelt dan  
samen met het onze.  
Geef ons wat we elke dag nodig hebben  
aan brood en aan inzicht.  

Maak de koorden van fouten los  
die ons vastbinden aan het verleden,  
opdat wij ook anderen hun misstappen  
kunnen vergeven.  
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.  
Uit u wordt geboren:  
de alwerkzame wil,  
de levende kracht om te handelen,  
en het lied dat alles verfraait  
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 
Amen. 

mededelingen en open tijd 

collecten onder koorzang Once in royal david’s city 
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gemeente gaat staan 
kerstlied Eer zij god in onze dagen –  
allen alle coupletten 

Eer zij God in deze dagen  
Eer zij God in deze tijd  
Mensen van het welbehagen  
Roept de aarde vrede uit  
Gloria in excelcis Deo  
Gloria in excelcis Deo  
Gloria in excelcis Deo  
 
Eer zij God die onze vader  
En die onze koning is  
Eer zij God die op de aarde  
Naar ons toegekomen is  
Gloria in excelcis Deo  
Gloria in excelcis Deo  
Gloria in excelcis Deo  
 
Afscheid en zegen 

Lam van God Gij hebt gedragen  
Alle leed tot elke prijs  
Geef in onze levensdagen  
Peis en vree kyrieeleis  
Gloria in excelcis Deo  
Gloria in excelcis Deo  
Gloria in excelcis Deo 

Orgel/pianospel 

Na de viering Glühwein, thee 
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Mededelingen 

Vrijzinig Centrum Vrijburg 

Vrijburg wil een levendige, gastvrije geloofsgemeenschap zijn,  
een plaats van bezinning en bezieling, waar ruimte is voor vragen,  
zoeken en twijfelen.  
Wij staan open voor alle bronnen die ons inspiratie geven bij onze 
zoektocht door het leven en bij het mens zijn in de wereld, met name 
de bijbelverhalen, maar zeker ook poëzie en andere 
wereldgodsdiensten.  
Naast spiritualiteit is de zorg voor elkaar belangrijk. 
Vrijburg staat in de samenleving – letterlijk en figuurlijk – en wil daar 
ook naar handelen. 
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