
Kerstviering Driestwegkerk 2019 

Voor de dienst: 

 Koperensemble  

 Samenzang: ‘Nu zijt wellekome’ (NLB 476, LvdK Gezang 145) 

 Samenzang: ‘Komt, verwondert u hier mensen’ vers 1 en 2  
  (NLB 478, LvdK Gezang 139) 

Samenzang: ‘In Bethlehems stal’ (ELB 103) 

In Bethlehems stal lag Christus de Heer, 
in doeken gehuld, als kindje terneer. 
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis; 
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis. 

Zo arm werd de Heer, der engelen Heer, 
Die zondaren mint, zo nameloos teer; 
Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij; 
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij. 

Welkom en mededelingen 

Samenzang (staande): ‘Komt allen tezamen’ vers 1 en 2  
   (NLB  Lied 477, LvdK Gezang 138) 

Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 

Samenzang: ‘O kind, ons geboren’ vers 4 (NLB 477, LvdK Gez. 138) 

De Kerstkaars wordt aangestoken door Noa Vedder 

Goede God, 

Het is vandaag Kerst. 

Het feest waar we al weken naar uitkijken. 

Afgelopen weken hebben we sterren gevolgd 

om uit te komen bij de ster van Bethlehem. 

Vandaag is het zover. 

We vieren met elkaar de geboorte van Jezus. 
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We ontdekken hoe bijzonder Zijn naam is. 

Dank U wel dat U door Jezus heel dicht bij ons bent. 

Amen. 

Samenzang: ‘Middenin de winternacht’  (Lied 486 vers 1 en 4) 

Gebed om Gods nabijheid 

Samenzang: ‘Wij staan aan een kribbe’ (Lied 503) 

Samenzang (staande): ‘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. 

Kindernevendienst: ‘Volg de ster!’ 

 Samenzang: Projectlied ‘Volg de ster’ - Kerstmorgen  

2



 Heel veel mensen hadden hier 
al zo lang op gewacht: 
Deze stralende ster 
in de donkere nacht. 
Grote namen zijn genoemd 
voor dit kindje zo klein. 
Het is Jezus die redt 
en steeds bij ons zal zijn. 

 Refrein: Het verleden laat ons zien 
   waar de reis begint. 
   Kom volg de ster 
   naar het Koningskind! 

 (de kinderen gaan naar de kindernevendienst) 

Lezing van het Kerstevangelie naar Mattheus: Mtt. 1: 18 - 25 

Muziek en zang 

Overdenking: Jozef! 

Samenzang: ‘Hoor de englen zingen d’ eer’ vers 1 en 3  
  (NLB Lied 481, LvdK Gezang  135) 

Dankgebed 

Inzameling der gaven 

Samenzang: ‘Stille nacht’ (NLB lied 483, LvdK Gezang 143) 

Afronding Advents- en Kerstproject kindernevendienst 

Muziek en zang (de kinderen blijven zitten bij de kerststal) 

Uittochtslied: ‘Bethlehem, o uitverkoren’ 1 en 2 (NLB lied 498) 

(gemeente gaat staan) 

Wegzending en zegen 
   met 3x gezongen ‘amen’ 
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