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INTREDE 

 

LIED – WIJ KOMEN TEZAMEN  

(m: Adeste fideles / J. Vermulst / D. Willcocks – t: F. Oakeley / 

A.N.J. Huijbers) 

Wij komen tezamen, onder ’t sterrenblinken, 

Een lied moet weerklinken, voor Bethlehem. 

Christus geboren, zingen eng’lenkoren. 

Venite adoremus (3x), Dominum. 

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre 

zij volgden zijn sterre naar Bethlehem. 

Herders en wijzen komen Jezus prijzen. 

Venite adoremus (3x), Dominum. 

Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten 

en kussen uw voeten, Emmanuël. 

Wij willen geven hart en geest en leven. 

Venite adoremus (3x), Dominum. 

 

OPENING 

 

LIED – ALS TUSSEN LICHT EN DONKER  

(m: Von Gott woll ich nicht lassen – t: T. Naastepad) 

Als tussen licht en donker de tijd zijn stroom versnelt, 

zijn wij in U verzonken, ons hart raakt niet ontsteld: 

Gij leeft en houdt de wacht! Wij hebben niets te vrezen, 

de slaap zal ons genezen. Gij waakt de ganse nacht! 
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Die lange nacht, die winter doorstaan wij met geduld; 

wij leven ongehinderd, de dagen zijn vervuld: 

Gij hebt het woord volbracht, dat feilloos staat geschreven 

en keert niet ijdel weder. Uw licht komt na de nacht! 

O hemellichaam, Jezus, dat ieder mens verlicht, 

wij staan in U te lezen, Gij zijt ons vergezicht. 

De dageraad breekt aan: uw komst is niet te keren, 

wil ons de eenvoud leren, leer ons uw toekomst aan! 

 

EERSTE LEZING – JESAJA 59: 9-11 

Wij wachten op licht, maar het blijft donker… 

 

LIED – EEN STER GING OP UIT ISRAËL 

(m: ‘Forest green’ – t: J. Duin) 

Een ster ging op uit Israël na duizend en één nacht. 

Een oud verhaal werd doorverteld, een lied klonk onverwacht. 

Dit was het uur van onze God, een mensenzoon gelijk, 

Die onze naam draagt en ons lot die nacht begon Zijn rijk. 

De herders hebben het gezien in de geboortestal: 

daar was het vrede en sindsdien zingt elk dat overal. 

Daar was het leven argeloos, verlosten waren zij. 

Dor hout ging bloeien als een roos, woestijn werd tot een wei. 

Gij Morgenster en Mensenzoon, breng ons de nieuwe tijd, 

waarin de wereld wordt bewoond door Uw gerechtigheid. 

Dan is Uw heil aan ons geschied, U allen even na, – 

dan zingt de schepping weer dit lied tot in de gloria. 
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TWEEDE LEZING – JESAJA 9: 1-6 

Het volk dat dwaalt in duisternis zal eens  

een machtig licht aanschouwen … 

 

LIED – VANWAAR ZIJ GIJ GEKOMEN 

(m:‘Es ist ein Ros entsprungen’ – t: H. Oosterhuis) 

Vanwaar zijt Gij gekomen, wij wisten niets van U. 

In onze stoutste dromen was God nooit hier en nu. 

Een nieuwe God zijt Gij, die onder ons wil wonen, 

zo ver weg, zo dichtbij. 

Gij zijt ons doorgegeven, een naam, een oud verhaal, 

uw woorden uitgeschreven in ied're mensentaal. 

Ons eigen levenslot met uw geluk verweven, 

zo zijt Gij onze God. 

Gij zijt in ons verloren, wij durven U niet aan, 

uw stem in onze oren, uw komst in ons bestaan. 

Een mens van vlees en bloed, een kind voor ons geboren, 

een naam die sterven moet. 

 

DERDE LEZING – LUCAS 1: 26-35, 38 

In de zesde maand zond God de engel Gabriël  

naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje … 
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LIED – THE FIRST NOWELL  

(m: trad. / D. Willcocks – t: anon. / vert. W. Vroon) 

The first Nowell the angel did say 

Was to certain poor shepherds in fields as they lay. 

In fields where they lay keeping their sheep 

On a cold winter’s night that was so deep. 

Nowell, Nowell, Nowell, Nowell; born is the King of Israel! 

De eerste Kerstnacht werd gemeld 

aan arme herders in het veld. 

Die hielden bij het vee de wacht 

in ’t holste van een winternacht. 

Kerstmis! Kerstmis! Kerstmis! Kerstmis!  

Israëls vorst geboren is! 

They looked up and saw a star 

Shining in the east, beyond them far 

And to the earth it gave great light 

And so it continued both day and night 

Nowell, Nowell, Nowell, Nowell; born is the King of Israel! 

Ze keken omhoog, zagen een ster 

in  ’t Oosten blinken van zeer ver, 

die schonk de aarde felle gloor 

en dat ging dag en nacht zo door. 

Kerstmis! Kerstmis! Kerstmis! Kerstmis! 

Kerstmis! Israëls vorst geboren is! 

And by the light of that same star 

Three wise men came from country far 

to seek for a King was their intent,  

and to follow the star, wherever it went. 

Nowell, Nowell, Nowell, Nowell; born is the King of Israel! 

Bij het licht van deze ster 

kwamen drie wijzen van heel ver. 
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een nieuwe koning zochten zij 

en de ster die scheen hen bij. 

Kerstmis! Kerstmis! Kerstmis! Kerstmis!  

Israëls vorst geboren is! 

Then let us all with one accord 

sing praises to our heav’nly Lord, 

that hath made heav’n and earth of naught, 

and with his blood mankind hath bought! 

Nowell, Nowell, Nowell, Nowell; born is the King of Israel! 

Zingen wij nu lof en eer,  

met eender stem, de Hemelheer, 

die uit niets de wereld wrocht 

ons met zijn bloed heeft vrijgekocht! 

Kerstmis! Kerstmis! Kerstmis! Kerstmis!  

Israëls vorst geboren is! 

 

VIERDE LEZING – LUCAS 2: 1, 3-7 

In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, 

dat er een volkstelling moest worden gehouden … 

 

LIED – STILLE NACHT, HEILIGE NACHT  

(m: F. Gruber – t: J. Mohr / vert. N.N 

. 

Stille nacht, heilige nacht, 

Alles slaapt, sluimert zacht. 

Eenzaam waakt het hoogheilige paar, 

Lieflijk Kindje met goud in het haar, 

Sluimert in hemelse rust. (2x) 
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Stille nacht, heilige nacht 

Zoon van God, liefde lacht 

Vriend’lijk om Uwe Godd’lijke mond, 

Nu ons slaat de reddende stond, 

Jezus, van Uwe geboort’. (2x) 

Stille nacht, heilige nacht, 

Herders zien ’t eerst Uw pracht; 

Door der eng’len alleluja 

Galmt het luide van verre en na: 

Jezus de Redder ligt daar. (2x) 

 

ORGELSPEL – NIGEL HUTSON 

H. Walcha, Chorale ‘Zu Bethlem geboren’ 

 

VIJFDE LEZING – LUCAS 2: 1, 8-16 

Niet ver daarvandaan waren er herders in het  

open veld … 

 

 

LIED – NU ZIJT WELLEKOME  

(m: 11de/17de eeuw / J. Vermulst – t: 17de eeuw ) 

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer. 

Gij komt van alzo hoge, van al zo veer. 

Nij zijt wellekome van de hoge hemel neer. 

Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 

Kyrieleis! 

 

Christe, Kyrieleison. Laat ons zingen blij, 

Daarmeed’ook onze leisen beginnen vrij. 

Jesus is geboren in de heilige kerstnacht 

van een maged reine die hoog moet zijn geacht. 
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Kyrieleis! 

 

D’herders op de velden hoorden een nieuw lied 

dat Jesus was geboren, zij wisten ’t niet. 

Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar. 

Betlem is de stede daar 't is geschied, voorwaar. 

Kyrieleis! 

 

D’heilige Driekoon’gen uit zo verre land 

zij zochten onze Here met offerhand. 

Z’offerden ootmoedlijk myr’, wierook ende goud 

t’eren van den Kinde dat alleding behoudt. 

Kyrieleis! 

 

 

AFSLUITING EN ZEGENBEDE 

 

LIED – TRANSEAMUS  

(m: anon. / H. Cuypers – t: anon) 

. 

Transeamus usque Bethlehem 

et videamus hoc verbum quod factum est. 

Mariam et Joseph et Infantem positum in praesepio. 

Laat ons naar Bethlehem gaan 

En het woord aanschouwen dat (mens) geworden is 

Maria en Jozef en het Kind, 

in een kribbe gelegd 

Transeamus, audiamus multitudinem 

militiae coelestis laudantium Deum, 

Mariam et Joseph et Infantem 

positum in praesepio. 
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Laat ons gaan aanhoren de menigte 

van Hemelse Heerscharen die God loven 

Maria en Jozef en het Kind, 

in een kribbe gelegd 

Gloria, Gloria in Excelsis Deo. 

Gloria, Gloria et in terra pax hominibus. 

Bonae voluntatis, et in terra pax. 

Transeamus et videamus quod factum est. 

Ere, Ere zij God in den Hoge 

Ere, Ere en vrede op aarde voor de mensen 

van goede wil, en vrede op aarde 

Laat ons gaan en zien wat gebeurd is. 
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Miniatuur uit het psalter van de H. Lodewijk [Leiden, UB, BPL 76 A] 

 


