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Thema: Zooo lief had God de wereld!!! 
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Driestwegkerk, Nunspeet                  Dinsdag 24 december 
2019 

Aanvang: 22.00 uur (vanaf 21.45 uur samenzang) 

Zingen voor de dienst: 

1. Nu zijt welllekome… (Lied  476: 1 en 2) 

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van al zo hoge, van alzo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyrieleis. 

Herders op de velden, hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet: 
"Gaat naar gene straten en gij zult Hem vinden klaar, 
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied, voorwaar.” 
Kyrieleis. 

2. Er is een kindeke geboren op aard 

(Joh. De Heer 488:1,2,3) 

Er is een kindeke geboren op aard                                                   
Er is een kindeke geboren op aard  
't Kwam op de aarde voor ons allemaal  
't Kwam op de aarde voor ons allemaal 
 
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis  
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis  
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis  
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis  
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Er is een Kindeke geboren in 't strooi 
Er is een Kindeke geboren in 't strooi 
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi  
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi 

Mallet Ensemble: Stille nacht 
Elspeets mannenensemble: Het is kerstfeest 
Welkom en inleiding  

Samenzang: Komt allen tezamen (Lied 477: 1,2,4 en 5) 
           

 (we gaan staan) 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem 
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden, die Koning  
 
De hemelse eng'len riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak 
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden, die Koning  
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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 

Zingt aarde en hemel,  zingt nu engelenkoren,                      
zingt alle scharen rondom de troon:                                    
Glorie aan God en vrede voor de mensen!                             
Komt, laten wij aanbidden,   

komt, laten wij aanbidden,   

komt, laten wij aanbidden die koning. 

Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 

Samenzang: Bethlehem, o uitverkoren stad(Lied 498:1 en 2) 

Betlehem, o uitverkoren 

stad in ’t veld van Efrata,  

in u is een vorst geboren 

als een nieuwe Jozua.  

Koning Jezus, gloria,  

Zoon van God, halleluja. 

In het ondoordringbaar duister,   
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in onzekerheid en pijn,  

in het land van licht noch luister  

zal Hij onze redder zijn.  

Koning Jezus, gloria,  

Zoon van God, halleluja. 

Gebed om ontferming in de Kerstnacht 

Samenzang: God in ons midden (E.L. 362:1,2,3) 

Lezingen:  Johannes1: 1 – 14 (Ina Smit) 

Samenzang: Daar is uit ’s werelds duistere wolken(Lied 482:1,4) 

God in ons midden, Heer, wij aanbidden                                                                                                                              
met al uw kinderen wereldwijd,                                                                                                                                                      
uw trouw aan mensen, uw onbegrensde,                                                                                                                                  
uw ongekende majesteit.  

Lam dat de zonden draagt, lam dat de leeuw verjaagt,                                                                                                       
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis.                                                                                                                                     
Gij spreidt geen macht ten toon, Gij zijt, o mensenzoon                                                                                                           
onder een open hemel thuis.  

Licht van de overkant, fakkel die eeuwig brandt,                                                                                                                      
o vlam die ons naar Gods land geleidt,                                                                                                                                       
wie lopen in uw licht, zie, over hun gezicht                                                                                                                               
valt al de glans der eeuwigheid. 
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Daar is uit 's werelds duist're wolken 
een licht der lichten opgegaan 
Komt tot zijn schijnsel, alle volken 
en gij, mijn ziele, bid het aan 
Het komt de schaduwen beschijnen 
de zwarte schaduw van de dood 
De nacht der zonde zal verdwijnen 
genade spreidt haar morgenrood 
O Vredevorst, Gij kunt gebieden  
de vreed' op aard' en in mijn ziel 
Doe alle volken tot U vlieden 
dat al wat ademt voor U kniel 
Des Heren ijver zal bewerken 
dat Hij de zetel, u bereid 
met recht en met gericht zal sterken 
Hem zij de lof in eeuwigheid 

Mallet Ensemble: Leise rieselt der schnee (met mannenensemble) 
          Het Kerstverhaal (solo Hans Dijkgraaf) 

Elspeets mannenensemble: Christ was born 
                                           Gods liefde 

Overdenking: Zooo lief had God de wereld!!! 

Samenzang: Komt, verwondert u hier mensen…(Lied 478:1,4) 

Komt, verwondert u hier, mensen,  
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuwgeboren kind ! 
Ziet, die 't woord is, zonder spreken, 
ziet, die vorst is, zonder pracht, 
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ziet, die 't al is, in gebreken, 
ziet, die 't licht is, in de nacht, 
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, 
wordt verstoten, wordt veracht. 

O Heer Jesu, God en mense, 
die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij, dat ik door U wense, 
geef mij door uw kindsheid raad. 
Sterk mij door uw tere handen, 
maak mij door uw kleinheid groot, 
maak mij vrij door uwe banden, 
maak mij rijk door uwe nood, 
maak mij blijde door uw lijden, 
maak mij levend door uw dood! 

Gedicht:  Verander de wereld(Jos, Annelie en Yolanthe Dekker) 

Dank en voorbeden 

Inzameling der gaven 

Mallet Ensemble: Daar ginds in een kribbe (met 
mannenensemble) 
   Little Shepherd Boy (solo Hans Dijkgraaf) 

Elspeets Mannenensemble : Halleluja Jesus is born 
      Cantique de Noël 
  
Mallet ensemble: What Child is This? 
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Slotlied in samenzang: 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. 

Wegzending en zegen 
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