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Zingen Nacht van de Zon 
Nacht van de zon van licht en vuur ter aarde, 

gebaar van God in een stad van weleer. 

Nacht van geloof, van stilte en verbazen, 

het woord van trouw zonder schijn van verweer. 

De dood is dood en duisternis verbroken, 

Geboren woord, verwondering en troost. 

 

Nacht van de vrede, een droom voor heel de aarde 

een koning beloofd in de nacht van mensentijden. 

Voorgoed, voorgoed vrede voorgoed. 

 

Nacht van het licht van fonkelende sterren, 

een nacht vol rust en geloof in de mens. 

Nacht van gezang van vrede hier op aarde, 

nacht van vervulling van ieder zijn wens. 

De komst van God’s zoon, Jezus de Messias. 

Als teken van de vrede overal. 

 

Nacht van de vrede, een droom voor heel de aarde 

een koning beloofd in de nacht van mensentijden. 

Voorgoed, voorgoed vrede voorgoed. 

 

Nacht van geluk van liefde onder mensen, 

een nacht van vrede en liefde overal. 

Nacht van de stilte, vrede hier op aarde, 

en nacht van donder en bliksem en vuur. 

Breng ons vandaag de vrede voor de eeuwen, 

sterk ons in strijd, in liefde en geluk. 

 

Nacht van de vrede, een droom voor heel de aarde 

een koning beloofd in de nacht van mensentijden. 

Voorgoed, voorgoed vrede voorgoed! 
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Zingen The snow begins to fall 
Soon the day is over. 

Soon the sky fades dim. 

Soon the earth will sing its winter hymn. 

Soon the wind grows colder. 

Soon the breezes blow. 

Soon the night will shimmer with the snow. 

 

See it floating through the air,  

gently falling everywhere. 

All the world's asleep tonight  

as the ground turns white. 

See it drifting from above. 

It’s a time of peace and love. 

as the snow begins to fall. 

 

Now the river frozen 

and now the water still. 

Now a frosty blanket on the hill. 

Now the trees are laden 

Now the branches ice 

Now the world a wintry paradise 

 

See it floating through the air,  

gently falling everywhere. 

All the world's asleep tonight  

as the ground turns white. 

See it’s drifting from above. 

It’s a time of peace and love. 

As the snow begins to fall. 

The snow begins to fall. 

 

Stilte… 
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Inleiding 
 

Zingen Stille nacht  
Stille nacht, fluister zacht. 

Niets verstoort deze nacht. 

Mensen leggen hun wapens nu neer. 

Ook wie niet gelooft, heeft geen verweer 

tegen de lach van een kind 

dat ons in vrede verbindt. 

 

Stille nacht, fluister zacht. 

Niets verstoort deze nacht. 

Blaas de vrede weer nieuw leven in; 

ieder jaar is een stap, een begin. 

Door alle lijden en pijn 

kan leven goddelijk zijn. 

 

Stille nacht, fluister zacht. 

Niets verstoort deze nacht. 

Mensen zwerven op zoek naar wat vuur. 

Haal ze binnen dit nachtelijk uur. 

Zo zijn we licht voor elkaar. 

God, wat een prachtig gebaar. 

 

Welkom & aandachtsboek   

 

Zingen Kostbaar  
Kostbaar zegt God,  

ben jij in mijn ogen. 

Ik heb je lief. 
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Een kerstverhaal – deel 1 

 

Zingen Een licht in jou geborgen 
Een vonk uit stenen geslagen 

wordt vuur in kille nacht. 

Een ster die aan de hemel straalt 

toont ons Uw stille kracht. 

 

Het licht dat breekt door de wolken, 

verspreidt een warme gloed. 

Uw Geest verlicht de volkeren, 

geeft mensen nieuwe moed. 

 

Zoals de nacht vlucht voor de morgen, 

zo gaat de angst op de loop, 

ontwaakt een licht, in Jou geborgen: 

de bron van onze hoop. 

 

De twinkel in Jouw ogen, 

geeft kracht in onze nood. 

Het licht dat ons het leven geeft 

is sterker dan de dood. 

 

Zoals de nacht vlucht voor de morgen, 

zo gaat de angst op de loop, 

ontwaakt een licht, in Jou geborgen: 

de bron van onze hoop. 

 

Vervolg verhaal – deel 2 
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Zingen Eén van ons 
Niet in rijkdom of in weelde 

niet met macht of met gezag 

in een arme stal geboren 

komt Hij, wordt Hij één van ons. 

 

Niet met wapens en met legers 

niet door haat of door geweld 

wordt de vrede nieuw geboren: 

komt Hij, wordt Hij één van ons. 

 

Niet met loze lege woorden 

niet als kiem terstond gesmoord 

wordt de boodschap ons geboren: 

komt Hij, wordt Hij één van ons. 

 

Klein en kwetsbaar als de liefde 

met open hart en wijs verstand 

wordt het kind in ons geboren 

komt Hij, wordt Hij één van ons. 

 

Het kerstverhaal van Lucas  
 

Zingen Het licht van Kerst 
Refrein: Het licht van kerst, het licht van kerst, 

omgeef ons met warmte, omarm ons met vrede; 

in het licht van kerst. 

 

Dieper dan de oceaan 

komt de liefde van God 

door de ogen van een Kind. 

Wij worden geroerd 

en kunnen aanschouwen 

een liefde zo helder als licht. Refrein: 
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Weidser dan het heelal 

komt de liefde van God 

door de ogen van een Kind. 

Wij worden geraakt 

en kunnen ervaren 

een liefde oneindig als licht. Refrein: 

 

Verder dan de verste ster 

reikt de liefde van God 

door de ogen van een Kind. 

Wij worden geboeid 

en kunnen beleven 

een liefde zo stralend als licht. Refrein 

 

Kerstoverdenking  
 

Muzikaal intermezzo 

 

Tafel dekken & collecteren 

 

Zingen Nu zijt wellekome 
Nu zijt wellekome, Jezus, deelgenoot 

van mensen die nog dromen voorbij de dood. 

Leven met zovelen en daarmee gelukkig zijn, 

alles willen delen, en toch niet minder zijn.  Kyrieleis. 

 

Nu zijt wellekome, verre, vreemde mens. 

Dat wij aan angst ontkomen, verstaan jouw wens 

ooit te zullen leven in een wereld omgekeerd, 

waar de kunst van delen voorgoed is aangeleerd.  Kyrieleis. 
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Nu zijt wellekome, toekomstmens in mij, 

die als een kind wil wonen herboren, vrij. 

In het land van morgen dat de lieve vrede kent, 

waar wij zijn geboren, gezien, aanvaard, erkend.  Kyrieleis. 

 

Bidden rond de tafel   
Jij die van harde, bange wezens mensen maakt, 

van verre vreemden, vrienden uit het oosten 

en van herders, mensen van het eerste uur. 

Die in onze wereld nog steeds dat ene huis van vrede ziet, 

Die herberg waar iedereen welkom is. 

 

Jij die blijft hopen dat samenleven met elkaar,  

samen werken aan de vrede  

én samen zorgen voor de minsten 

de bedoeling van het leven is. 

Die voor het duister niet wijkt  

en volhoudt dat er licht zal zijn voor allen, 

warmte, ruimte en tijd van leven voor iedereen,  

om mens te zijn. 

 

Dat wij ons de namen van zoveel mensen herinneren, 

hun dromen en signalen over vrede maken 

dat we een plek creëren waar wordt omgezien naar elkaar, 

en waarin ieder die een ander nodig heeft, 

op de eerste plaats mag staan. 

 

Dat wij ons het kind herinneren, in deze nacht geboren. 

Die zolang hij leefde en zover hij kon met eigen hand 

Jouw aarde heeft ingericht. 

 

Die het brood gebroken heeft om van zichtzelf 

en ieder mens te spreken: 

gebroken en verdeeld, zo zul je deel van leven zijn. 
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Die de beker hief op een toekomst die niet eeuwig kan uitblijven 

Zichzelf gaf als wijn vergoten om ooit te komen tot een wereld  

waarin wij opnieuw geloven dat het goed is 

om mens te zijn voor anderen, naar zijn voorbeeld. 

 

Wie zich dit kind en deze nacht herinnert, 

komt overeind en reikt de hand aan die ander  

met wie je leeft om groter te worden,  

te groeien, samen van nu af aan. 

Amen. 

 

Zingen Onze vader   
Vader die in de hemel zijt, al zijn wij Uw weg soms kwijt. 

Laat ons niet alleen, maar reik uw hand aan iedereen. 

 

Vader die weet wat in ons leeft, U die onze schuld vergeeft. 

Blijf ons steeds nabij, wees onze gids vragen wij. 

 

Al zijn wij hier op aard, Uw liefde soms niet waard, 

wil toch voor ons steeds blijven zorgen. 

Geef ons een nieuwe morgen. 

 

Vader, geef aan ons daag’lijks brood. 

Maak ons vrij van pijn en nood. 

Toon aan al wat leeft, Uw liefde die leven geeft. 

 

Al zijn wij hier op aard, Uw liefde soms niet waard, 

wil toch voor ons steeds blijven zorgen. 

Geef ons een nieuwe morgen. 

 

Vredeswens   
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Zingen Vrede zal ons vinden 
Licht zal ons ontmoeten in de stal van ons leven. 

Vrede zal ons vinden in een kwetsbaar kind. 

 

Tijd van verwachting, zien wat gaat komen, 

Jij die door de poort gaat van ons hart; 

open ons voor het visioen van vrede 

trek ons uit duisternis, hecht ons aan het licht. 

 

Licht zal ons ontmoeten in de stal van ons leven. 

Vrede zal ons vinden in een kwetsbaar kind. 

 

Tijd van verwachting, zien wat gaat komen, 

Jij die door de poort gaat van ons hart: 

open ons voor het visioen van geboorte 

trek ons uit duisternis, hecht ons aan het licht. 

 

Licht zal ons ontmoeten in de stal van ons leven. 

Vrede zal ons vinden in een kwetsbaar kind. 

 

Breken & delen   

 

Zingen Sweet songs of Christmas 
Sweet songs of Christmas 

Good will and joy 

Wise men wonder 

Who is this boy? 

 

Sweet baby Jesus 

In swaddling clothes 

Shepherds wonder 

How blooms this Rose? 
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Hosannas fill the nighttime air 

Their praises never cease 

Oh, Gloria in excelsis deo 

Echoing, echoing peace 

 

Sweet sounds of singing 

Melody so pure 

Children wonder 

Will this song endure? 

 

Oh, Gloria in excelsis deo 

Echoing, echoing peace 

Sweet sounds of singing 

Melody so pure 

Children wonder 

Will this star endure? 

 

Zingen Het is of de wereld  
(mel. Away in a manger) 

Het is of de wereld vandaag weer begint, 

want hier in het duister verschijnt ons een kind: 

een kind van de aarde, verstoken van macht, 

een kind van de hemel, zolang al verwacht. 

 

Vandaag wordt het wachten van eeuwen beloond; 

God zelf is het leven dat onder ons woont: 

een kind van de hemel op aarde gebracht 

in mensen onstuitbaar als licht in de nacht. 

 

De engelen zingen Zijn naam door de nacht 

zo wordt aan ons mensen de vrede gebracht: 

een naam van de hemel en die ons bevrijdt 

die licht geeft en vrede voor nu en altijd. 
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Bidden   

 

Zingen Kostbaar 
Kostbaar zegt God, ben jij in mijn ogen 

Ik heb je lief.  

 

Mededelingen & Zegen   

 

Slotlied Midden in de winternacht 
Midden in de winternacht, ging de hemel open. 

Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet? 

Laat de citers slaan, blaast uw fluiten aan 

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren! 

 

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen 

Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet? 

Laat de citers slaan, blaast Uw fluiten aan 

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren! 

 

Zie reeds staat de morgenster, stralend in het duister 

Want de dag is niet meer ver, bode van de luister 

Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan 

Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom 

Kere om, kere om, laat de bel-trom horen 

Christus is geboren! 

 

 


