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Welkom en mededelingen 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied
Wonderbare Raadsman,  
Wonderbare Raadsman 
Sterke God, Sterke God 
Eeuwige Vader, Eeuwige Vader 
Vredevorst, Vredevorst 

 
Een kind is ons geboren 
Een Zoon is ons gegeven 
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig 
Vrolijk kerstfeest iedereen 

 
Vrede voor de wereld,  
vrede voor de wereld 
Heeft Hij gebracht,  
heeft Hij gebracht 
Vrijheid voor de volken,  
vrijheid voor de volken 
Licht in nacht, licht in de nacht 

 
Een kind is ons geboren 
Een Zoon is ons gegeven 
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig 
Vrolijk kerstfeest iedereen 
 

 
Vrolijk kerstfeest iedereen 
Vrolijk kerstfeest iedereen! 
 
Stil gebed 
Gebed 
Zegen 
 
 
 
 



Zingen: Geef mij adem 
Ik moet reizen, door de koude nacht. 
Binnen in mij het kind dat ik verwacht. 
En ik weet niet wat ik moet 
en ik vraag u is dit goed. 
Vader, waarom draag ik uw Zoon. 
 

Ik moet wachten, ieder uur is lang. 
Vol gedachten en mijn hart is bang. 
In een wereld koud als steen 
ga ik deze weg alleen. 
Wees mij nabij, wees mij nabij.  

Refrein 
Geef mij adem, Hemelse Vader, 
Schepper van alle leven 
al wat ademt 
Geef mij Uw adem, kom met Uw vrede. 
Zegen mij met Uw Heiligheid want U 
bent heilig . 
Geef mij adem. 

 
Soms bedenk ik, als ik naar U kijk 
of een ander U niet beter lijkt. 
Maar toch doe ik wat ik kan. 
Geef mij over aan Uw plan. 
Help mij daarbij, help me Heer, help mij. 
Refrein 

 
Zingen: Opwekking 534 
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. 
De Mensenzoon, 
de Zoon van God 
zal koning zijn. 
Jezus, 
Hij offerde zichzelf; 
wordt nu verhoogd, 
wordt nu gekroond; 
Hij is de Heer! 
 
 

Refrein: 
En zijn koninkrijk kent geen grens 
en haar heerlijkheid kent geen eind, 
nu de majesteit en luister 
van de Vredevorst verschijnt. 
Hij zal koning zijn, 
Hij zal heerser zijn 
en regeren met macht 
en in gerechtigheid. 
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. 

Jezus, 
zo lief had Vader ons. 
Hij was Gods trouw, 
Hij was Gods Woord, 
aan ons getoond. 
Jezus, 

beeld van Gods heiligheid; 
wordt nu verhoogd, 
wordt nu gekroond; 
Hij is de Heer! 
(refrein) 

 
Bijbellezing: Lukas 2:8-21 (HSV) 
 
De herders en de engelen 
8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's 
nachts de wacht hielden over hun kudde. 9 En zie, een engel van de Heere stond bij 
hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. 10 En 
de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, 
die voor heel het volk wezen zal, 11 namelijk dat heden voor u geboren is de 
Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere. 12 En dit zal voor u het 
teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. 
13 En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God 
loofde en zei: 14 Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen 



een welbehagen. 15 En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren 
naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem 
gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. 16 
En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. 
17 Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit 
Kind verteld was. 18 En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de 
herders tegen hen gezegd werd. 19 Maar Maria bewaarde al deze woorden en 
overlegde die in haar hart. 20 En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en 
loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. 
21 En toen acht dagen vervuld waren, en men het Kind besnijden moest, werd Hem de 
naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat Hij in de moederschoot 
ontvangen was. 
 
Preek  Welbehagen in jou 
 
Zingen: Hoor de engelen zingen d’eer 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer. 
Vrede op aarde ’t is vervuld: 
Hij verzoent der mensen schuld. 
Zing, o volken in het koor 
dat weerklinkt de hemel door. 
Zing het met een blijde stem 
voor het kind van Bethlehem. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer. 
 

Hij die heerst in eeuwigheid, 
Zoon van de gerechtigheid. 
Van zijn vleugelen dalen neer 
licht en leven, altijd weer. 
Glorie aan de Zoon van God, 
mens geworden om ons lot, 
opdat wij van zonden rein 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer. 

Zingen: Stille Nacht 
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. 

Hulp'loos Kind, heilig Kind! 
dat zo trouw, zondaars mint. 
Ook voor mij hebt G' Uw rijkdom 
ontzegd, Werd G' in stroo en in doeken 
gelegd. Leer m' U danken daarvoor, 
Leer m' U danken daarvoor. 

 
Stille nacht, heil'ge nacht! 
Vreed'en heil wordt gebracht 
Aan een wereld verloren in schuld, 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld, 
Amen, Gode zij d' eer! 
Amen, Gode zij d' eer! 
 
Gebed 
 
Zegen 
 
 



Zingen: Ere zij God 
Zingen: Ere zij God 
Ere zij God, ere zij God, 
in de hoge, In de hoge, In de hoge! 
Vrede op aarde 
vrede op aarde,  
in de mensen een welbehagen. 
 
Ere zij God in de hoge. 
Ere zij God in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde,  
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 de hoge, in de hoge, in de hoge! 
Vrede op aarde, 
vrede op aarde. 
In de mensen een welbehagen. 
Amen, Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


