
Orde van dienst Kerstnachtdienst 
 
 
Voor de dienst zal buiten gezongen worden door een groepje mensen  
 
 
Orgelspel met fluit 
 
Voorbereidende stilte 
 
Zingen: Lied 483: 1,2,3 - Stille nacht…  opbouw in volume in drie coupletten 
 
Welkom  
 
Ontsteken van de kaarsen  
 
Bemoediging en drempelgebed 
Als de oorlog komt, 
En als ik dan moet schuilen, 
Mag ik dan bij jou? 
Als er een clubje komt, 
Waar ik niet bij wil horen, 
Mag ik dan bij jou? 
Als er een regel komt 
Waar ik niet aan voldoen kan 
Mag ik dan bij jou? 
En als ik iets moet zijn, 
Wat ik nooit geweest ben, 
Mag ik dan bij jou? 
 
Mag ik dan bij jou schuilen, 
Als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen, 
Droog jij m’ n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag, 
Mag jij altijd bij mij. 
Kom wanneer je wilt, 
Ik hou een kamer voor je vrij 
Amen  
 
Zingen: Lied 477: 1,4,5 - Komt allen tezamen 
 
Verlangen 
 
Sterren van verlangen in de kerstboom…  
 
Luisteren naar:  - O Holy Night – Celtic Trio and Choir 
 
Lezen: Jesaja 9: 1- 6 – Bijbel in gewone taal  
 
Zingen: Lied 473 - Er is een roos ontloken  
 
Verlangen naar licht in het donker…   
 
 



Zingen: In de stad van koning David, melodie: Once in royal Davids city 
 
In de stad van koning David 
met een stal als onderdak, 
ziet een moeder naar haar kindje, 
liggend in een voederbak. 
't Is Maria die ons bracht 
Jezus, in de winternacht. 
 
Hij die groot is en verheven 
is een pasgeboren Kind, 
is in hooi en stro gelegen, 
waar Hij dieren bij zich vindt. 
God, getrouw aan al de zijnen, 
wordt de kleinste van de kleinen. 
 
Jezus, blijf maar bij ons leven 
met Uw kinderlijke Geest. 
Doe ons danken, doe ons delen, 
voer ons naar Gods eeuwig feest. 
Kindje dat Maria baarde, 
maak het licht alom op aarde  
 
Lezing:  Lucas 2: 1-7 Het geboorteverhaal 
 
Het kerstverhaal   
 
Orgel en fluit 
 
Zingen: Lied 478: 1,4 – Komt verwondert 
 
Gebeden 
 Stil gebed 
 Onze Vader 
 
Collecte 
 
Slotlied: Ere zij God… 
 
Zegen 
 
Orgel en fluit 
 
 
 


