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KERSTNACHTDIENST 2019, dinsdag 24 december 2019, 
Gezamenlijke kerstnachtdienst in de Maranathakerk te Lunteren, 

Aanvang: 22 uur; met vanaf 21.45 zang 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
M.m.v. WelcomeSingers o.l.v. Margret Spelt aan de piano 
Organist: Marco Bouw  

Thema: 
  

O Kerstnacht, schoner dan de dagen! 
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- Zegen 
 
- Uitleidend Orgelspel 
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1. Goed nieuws, goed nieuws voor jou en mij, halleluja! 
Ja zelfs de eng’len zingen blij, halleluja! 
Zijn genade voor de mensen, liefde toonde Hij. 
Voor ons zendt God zijn enige Zoon, halleluja! 
 
2. Hij verdrijft de schaduw van de nacht, halleluja! 
Vandaag begint een eeuwige dag, halleluja! 
Zijn genade voor de mensen, liefde toonde Hij. 
Voor ons zendt God zijn enige Zoon, halleluja! 
 
3. God reikt de mens verzoening aan, halleluja! 
De hemel is wijd opengegaan, halleluja! 
Zijn genade voor de mensen, liefde toonde Hij. 
Voor ons zendt God zijn enige Zoon, halleluja 
 
- Slotlied: Ere zij God (staande) 
 
Ere zij god, Ere zij God 
In den hoge, in den hoge, in den hoge   
Vrede op aarde, vrede op aarde   
In de mensen een welbehagen   
Ere zij God in den hoge,   
Ere zij God in den hoge   
Vrede op aarde, vrede op aarde   
In de mensen, in de mensen, een welbehagen  
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen 
Ere zij god, Ere zij God 
In den hoge, in den hoge, in den hoge   
Vrede op aarde, vrede op aarde   
In de mensen een welbehagen   
Ere zij God in den hoge,   
Ere zij God in den hoge   
Vrede op aarde, vrede op aarde   
In de mensen, in de mensen, een welbehagen  
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen 
Amen, amen  
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- Voor de dienst zingen we samen: Midden in de winternacht. 
 
Midden in de winternacht ging de hemel open 
die ons ‘t heil der wereld bracht, 
antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied.  
Herders waarom zingt gij niet? 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren.  
 
- Voor de dienst zingen we samen: ‘Dragers van Gods licht te 
zijn’, melodie: “Midden in de winternacht” (= lied 486 Nieuwe 
Liedboek) 
 
1. Dragers van Gods licht te zijn,  
wat was dat bijzonder, 
zij getuigden, groot en klein,  
van een lichtend wonder. 
Zacharias was verstomd, 
maar als dan zijn zoontje komt, 
dan geneest God hem,  
met zijn nieuwe stem 
spreekt hij vrij, is hij blij,  
gaat een loflied zingen: 
God doet grote dingen.  
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2. Dragers van Gods licht te zijn, 
wat was dat bijzonder, 
zij getuigden, groot en klein,  
van een lichtend wonder. 
Had Maria ’t goed gehoord: 
zij een zoontje naar Gods Woord, 
die de Redder heet, 
Koning en Profeet? 
God is trouw, zij vertrouwt: 
wat mij wordt gegeven, 
ik zal voor Hem leven.  
 
3. Dragers van Gods licht te zijn, 
wat was dat bijzonder, 
zij getuigden, groot en klein,  
van een lichtend wonder. 
Kijk eens naar Elisabet, 
moeder wordt zij samen met 
haar nog jonge nicht, 
wat een blij bericht. 
Zij vereert zo haar Heer, 
laat Maria ’t merken, 
haar geloof versterken. 
 
4. Dragers van Gods licht te zijn, 
wat was dat bijzonder, 
zij getuigden, groot en klein,  
van een lichtend wonder. 
Kindje, dat Johannes heet 
en van Gods genade weet, 
levend teken van 
’t grootste reddingsplan. 
Hij getuigt, roept het uit: 
straks komt de Messias, 
Die sinds lang beloofd was.  
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Jesus, Lord, at thy birth,  
with shepherds and wise men we seek thy face,  
and join with the angels to sing thy praise,  
Jesus, Lord, at thy birth,  
not the treasures of earth do we bring,  
but to honor thee, Saviour and King,  
now and ever thou art  
enthroned in our hearts,  
Jesus, Jesus, Jesus, Lord, at thy birth. 
 
- WelcomeSingers zingen: Ostende nobis (Taizé) 
 
Ostende nobis Domine, misericordiam tuam.  
Amen!  Maranatha! 
Vertaling: Toon ons Heer, uw erbarmen. Amen! Kom spoedig! 
 
- Samenzang: Lied 487: 1 (staande) 
 
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, 
gloria in excelsis Deo. 
 
- Dankgebed. 
 
- Collecte; WelcomeSingers zingen: Go tell it on the mountain 
Allen zingen het refrein: Go, tell it on the mountain,  
                                  Over the hills and everywhere; 
                                  Go, tell it on the mountain 
                                  that Jesus Christ is born. 
 
- WelcomeSingers: Goed nieuws (Graham Kendrick)   
WelcomeSingers: couplet 1 en 2; allen: couplet 3 
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Stille nacht, heilige nacht! 
Vreed' en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer!  
 
- WelcomeSingers zingen: Jesus, Lord, at thy birth 
(Sally DeFord) 
 
Jesus, Lord, at thy birth,  
the heavens are singing a lullaby,  
legions of angels are watching nigh,  
Jesus, Lord, at thy birth,  
not a cradle is found for thy bed,  
but a manger of hay in its stead,  
where the cattle may feed,  
must suffice for thy need,  
Jesus, Lord, at thy birth. 
 
Jesus, Lord, at thy birth,  
the shepherds adore thee on bended knee,  
wise men shall hasten to worship thee,  
Jesus, Lord, at thy birth,  
neither silver nor gold crowns thy head,  
but thy Father hath crowned thee instead  
with his glory and light,  
with his mercy and might,  
Jesus, Lord, at thy birth. 
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5. Dragers van Gods licht te zijn, 
wat is dat bijzonder, 
wij getuigen, groot en klein,  
van een lichtend wonder: 
Jezus kwam voor ons op aard’, 
dat is eindeloos veel waard, 
Hij, Gods eigen Zoon,  
Hij verlangt geen troon, 
mens werd Hij, zodat wij 
- als opnieuw geboren- 
bij God mogen horen. 
 
- Voor de dienst zingt de WelcomeSingers Ik heb mijn hart tot U 
geheven 
(Gezangen voor Liturgie 472) 
 
Ik heb mijn hart tot U geheven,  
Heer, al mijn hoop zijt Gij. 
Ik weet: Gij zult mij niet begeven:  
mijn Heiland is nabij. 
Al ligt de wereld diep verduisterd,  
al drukt de grauwe tijd,  
mijn hart heeft met geloof geluisterd,  
mijn hart heeft zekerheid. 
 
Mijn hart weet dat ons oud verlangen  
weldra vervulling vindt. 
Het eeuwig licht is reeds ontvangen,  
de Maagd verwacht haar Kind. 
Vergeef, Heer, al mijn slechte daden,  
zet recht mijn dwarse voet  
en leer mij lopen langs uw paden  
mijn Heiland tegemoet. 
 
- Voor de dienst zingt de WelcomeSingers Met hart en ziel juich 
ik om Hem, mijn God 
(Tekst: Sytze de Vries, vrij naar Timothy Dudley-Smith 
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Muziek: Walter Greatorex) 
 
WelcomeSingers: 
Met hart en ziel juich ik om Hem, mijn God  
verrukt om wat hij aan mij heeft gedaan. 
Hij bracht een keer in mijn geringe lot. 
Mijn faam zal door de generaties gaan. 
 
Met hart en ziel verheerlijk ik zijn Naam! 
Want zijn erbarmen blijft zijn grote kracht. 
Mijn lied zet anderen tot zingen aan: 
Hij heeft ons als zijn eigen kind gedacht! 
 
Met hart en ziel prijs ik zijn sterke hand.  
Hij heeft vernederden voorgoed bevrijd,  
maar schuift de machtigen voorgoed aan kant.  
Met hart en ziel bezing ik zijn beleid. 
 
Allen: 
Met hart en ziel zing ik: zijn Naam is groot!  
De pracht en praal zal Hij in stukken slaan. 
Wie honger had vindt dagelijks zijn brood. 
Wie rijk was blijft met lege handen staan. 
 
Allen: Met hart en ziel zing ik: zijn Woord is waar! 
Wat Abraham beloofd is blijft van kracht:  
aan ons wordt zijn ontferming openbaar. 
Wij zegenen zijn grootheid dag aan dag. 

 
- Voor de dienst zingen we samen: Heerlijk klonk het lied der 
eng'len (Joh. de Heer, lied 70) 
 
Heerlijk klonk het lied der eng'len, in het veld van Efrata: 
Ere zij God in de hoge, looft de Heer, halleluja! 
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Al zijt Gij nu nog maar een kind,  
zo hulpeloos en klein,  
wij weten dat het rijk begint  
waarvan U Heer zult zijn,  
een rijk waarin de vrede wint  
van oorlog en van pijn.  
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,  
wij loven U, koning en Heer! 
 
Wij gaan op weg naar Bethlehem,  
daar ligt Hij in een stal, 
die koning in Jeruzalem 
voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem 
en blij bazuingeschal: 
wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,  
wij loven U, koning en Heer! 
 
- Meditatie: O Kerstnacht, schoner dan de dagen 
 
- Samenzang: Lied 483: 1, 2, 3 
 
Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 
  
Hulploos Kind, heilig Kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer m’ U danken daarvoor. 
Leer m’ U danken daarvoor. 
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verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 
namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker 
geboren is; Hij is Christus, de Here. En dit zal voor u het teken 
zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in 
de kribbe.  
En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse 
legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de 
hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een 
welbehagen.  
En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren 
naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij nu 
naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat 
de Heer ons bekendgemaakt heeft.  
En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje 
liggend in de kribbe. Toen zij Het gezien hadden, maakten zij 
overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. En 
allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de 
herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze 
woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden 
terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij 
gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.  
 
- Samenzang: Wij trekken in een lange stoet, Lied 506: 1, 2, 4 
Allen: couplet 1 en 4; WelcomeSingers: couplet 2 
 
Wij trekken in een lange stoet  
op weg naar Bethlehem,  
wij gaan uw koning tegemoet,  
o stad Jeruzalem!  
Gezegend die zijn komst begroet  
en knielen wil voor hem!  
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,  
wij loven U, koning en Heer! 
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Refrein:  Vrede zal op aarde dagen, 
             God heeft in de mens behagen; 
             Zalig, die naar vrede vragen, 
             Jezus geeft die, hoort Zijn stem.  
 
Jezus kwam op aarde neder, als een kindje, klein en teer; 
Maar hoe arm Hij ook mocht wezen, Hij was aller Hoofd en 
Heer. 
Refrein 
 
In een kribbe lag Hij neder, weldra werd een kruis zijn troon; 
Ja, om zondaars te verlossen, droeg Hij spot en smaad en hoon. 
Refrein 
 
Leer ons bij Uw kribbe buigen, leer ons knielen bij Uw kruis, 
Leer ons in Uw naam geloven, neem ons eens in 't Vaderhuis. 
Refrein  
 
- WelcomeSingers: Als alles duister is 
 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.  
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 
- WelcomeSingers zingen: In het licht 
(Tekst: Matthijn Buwalda; muziek: Kinga Bán) 
 
1. In de donkere nacht  
verschijnt een licht. En de duisternis  
krijgt het niet in haar macht. 
 
2. Eeuwenlang al voorzegd:  
het Woord van God dat geboren wordt,  
hoop waar de wereld op wacht.  
 
In het licht van Gods Zoon,  
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zien wij zijn goedheid, zijn waarheid.  
In het licht van Gods Zoon,  
brengt Hij in kleinheid zijn grootheid dichtbij. 
 
3. Niemand ziet Gods gezicht,  
maar in zijn Zoon wordt Hij een persoon,  
maakt Hij bekend wie Hij is.  
 
In het licht van Gods Zoon,  
zien wij zijn goedheid, zijn waarheid.  
In het licht van Gods Zoon,  
brengt Hij in kleinheid zijn grootheid dichtbij. 
 
4. In mijn donkere nacht  
verschijnt zijn licht. En de duisternis  
krijgt het nooit in haar macht.  
 
- Welkom. 
 
- Samenzang: Lied 477: 1, 2 (staande) 
 
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. 
 
De hemelse englen 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
- Beginwoord en groet.  
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- Zingen:  Jubel het uit 
(Joy to the World, Händel; tekst: Isaac Watts; vertaling: Mireille 
Schaart) 
 
WelcomeSingers: 
Jubel het uit. De Heer is hier;  
ontvang het koningskind! 
Als redder van de aarde  
geeft Hij het leven waarde.  
Dus hemel en aarde, zingt! 
Dus hemel en aarde, zingt! 
Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt! 
 
Allen:  
Jubel het uit. De Heer regeert; wees blij, verhef je stem! 
Zing als de schepping juicht,  
aanbiddend voor Hem buigt  
een vreugdelied voor Hem 
een vreugdelied voor Hem 
een vreugde-, een vreugdelied voor Hem! 
 
Allen:  
Zijn koningschap zal eeuwig zijn,  
rechtvaardig en vol kracht! 
Laat ieder volk op aarde  
zijn heerlijkheid ervaren;  
de liefde die Hij bracht; 
de liefde die Hij bracht; 
de liefde, de liefde die Hij bracht. 
 
- De Bijbel open: Lucas 2: 8-20. 
 
En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in 
het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En 
zie, een engel van de Heer stond bij hen en de heerlijkheid van 
de Heer omscheen hen en zij werden zeer bevreesd.  
En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik 
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2. Wijs mij de weg naar Bethlehem, 
mijn Koning tegemoet. 
Als nergens anders plaats meer is, 
leid mij dan naar U toe. 
Toon mij hoe U Verlosser bent 
als Koning, zonder kroon. 
U heeft uw rijkdom afgelegd: 
Zo bent U Mensenzoon. 
 
3. In deze nacht aanbid ik hem, 
zit aan zijn voeten neer. 
Met lege handen zie ik hem, 
mijn koning die ‘k vereer. 
U toont het beeld van God aan mij, 
zijn menselijk gezicht. 
O kind van vrede, Gods geheim, 
dat heel mijn hart verlicht. 
 
- De Bijbel open: Lucas 2: 1-7  
 
En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van 
keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden.  
Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië 
stadhouder was.  
En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder 
naar zijn eigen stad.  
Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar 
Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij 
uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te 
worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. 
En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld 
werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, 
wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er 
voor hen geen plaats was in de herberg.  
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- Zingen: Lied 477: 4 (hierna gaan we zitten). 
      
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. 
 
- Gebed. 
 
- WelcomeSingers zingen: Licht van de wereld  
WelcomeSingers coupletten; allen:  refreinen 
 
Licht van de wereld 
U scheen in mijn duisternis, 

nu mag ik zien wie U bent.  
Liefde die maakt  
dat ik U wil kennen, Heer, 
bij U wil zijn elk moment. 
 
Refrein: 

Voor U wil ik mij buigen,  

U wil ik aanbidden,  

U wil ik herkennen als mijn Heer.  
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig  

U bent zo geweldig goed voor mij!   
 

Hemelse Heer,   
U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind  
naar de wereld gekomen, 

legde Uw heerlijkheid af. 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Refrein: 

Voor U wil ik mij buigen,  

U wil ik aanbidden,  

U wil ik herkennen als mijn Heer.  
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig  

U bent zo geweldig goed voor mij!   
 
En nooit besef ik hoe U leed, 

 de pijn die al mijn zonde deed. (2x) 
 
Refrein: 

Voor U wil ik mij buigen,  

U wil ik aanbidden,  

U wil ik herkennen als mijn Heer.  
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig  
U bent zo geweldig goed voor mij 
 
- Gedicht: Een Messiaans lied  (Alfred Bronswijk) 
 
Wij leven nog in diepe dalen 
en zien geen einde aan de nacht. 
Wij horen wel van ster en stralen, 
maar zijn een volk dat eind’loos wacht. 
Toch willen wij op morgen hopen, 
door een belofte aangevuurd, 
dat eens de tak weer uit zal lopen, 
en dat de winter niet lang duurt. 
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Eens zal de grote zomer komen, 
de leeuw groet dan het kleine lam. 
En in de schaduw van de bomen 
speelt er een kleuter met een slang. 
De wereld zal, vervuld van wijsheid, 
in bloei staan door gerechtigheid. 
En wij, als een banier der volk’ren, 
ademen de Messias-tijd. 
 
Hij komt, hij komt hier vast en zeker. 
Wij leven hem hier tegemoet. 
Breken zijn brood, drinken zijn beker, 
delen zijn delen, zoals moet. 
Wij gaan de weg die is gewezen 
en volgen na wat hij ons deed. 
Messias Jezus, uw belofte 
tilt mensen weg uit nacht en leed. 
 
- WelcomeSingers zingen: Wijs mij de weg naar Bethlehem 
(Sela) 
WelcomeSingers couplet 1 en 2; allen: couplet 3 
 
1. Wijs mij de weg naar Bethlehem, 
het lijkt zo eindeloos ver. 
In deze nacht hoor ik een stem, 
zie ik een licht, een ster. 
Vertel mij dan tot wie ik ga; 
een Koning, kwetsbaar klein, 
die wacht tot ik naar binnenga 
om dichtbij Hem te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 


