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Schikking voor Kerst 
 

Wijze mannen verwachten de nieuwe koning.  
 

Bij de schikking voor Kerst gaat het als laatste over de wijze mannen uit het 
Oosten. Na de geboorte van Jezus zagen deze mannen een nieuwe ster en 
zij begrepen dat de nieuwe koning in Jeruzalem geboren moest zijn.  
 

Maar al snel blijkt dat de overpriesters die op verzoek van Herodes waren 
gekomen, en wisten Herodes te vertellen dat de Leidsman in Bethlehem in 
het land van Juda geboren zou worden, en heel het volk redden zal. En de 
wijze mannen ging op weg naar Bethlehem en zij zagen de ster die hen 
voorging. En zo vonden zij Maria en Jozef en het Kind. Kostbare geschen-
ken die zij meegenomen hebben, werden aan hen gegeven. 
 

In de schikking symboliseren opnieuw bloemen als de wijze mannen en ook 
de bloemen die Maria en Jozef en Jezus verbeelden zijn weer in deze schik-
king opgenomen. 

 
 
 
 
 
 
 
Medewerking: 
 

Voorgangers: ds. Barbara de Groot & 
Nienke van der Heiden 

Ouderling: Freja Slot 
Diaken: Geraldineke Licht 
Muziek: Leo Kramer (orgel) 

Peter van Dongen (piano) 
Fetsje Bijma (dwarsfluit) 
Anthem (koor) 
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SAMENZANG VOOR DE DIENST 

We zingen: “Komt verwondert u hier mensen”  
(Lied 478: vers 1, 2 en 4) 

 
We zingen: “Er is een roos ontloken” 

(Lied 473: vers 1 en 2) 

 
Koor zingt: “A Christmas Blessing” 

 
We zingen: “Stille nacht, heilige nacht”  

(Lied 483: allen vers 1 en 3, koor vers 2) 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Orgelspel 
 
Ambtsdragers (en wie een taak hebben) komen binnen 
 
We zingen (staand): “Komt allen tezamen” 

(Lied 477: vers 1 en 2) 

 
Welkom 
 
Onze hulp en groet 
 
We zingen: “Komt allen tezamen” 

(Lied 477: vers 4 en 5) 
 

(gemeente gaat zitten) 
 
Woord van inleiding 
 
Koor zingt: “Away in a Manger” 

 
Gebed 
 
Kinderkerk rondt project af 
 
We zingen: “Eer zij God in onze dagen” 

(Lied 487: vers 1 en 3) 
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DIENST VAN HET WOORD 

Schriftvertelling volgens Lucas 2 
 
We zingen: “Hoor, de engelen zingen de eer” 

(Lied 481: allen vers 1 en 3 met koor 2e stem, koor vers 2) 

 
Kerstverhaal 
 
We zingen: “De herdertjes lagen bij nachte” (vers 1 en 2) 
 

1. De herdertjes lagen bij nachte 
Zij lagen bij nacht in het veld 
Zij hielden vol trouwe de wachte 
Zij hadden hun schaapjes geteld 
Daar hoorden zij 'd engelen zingen 
Hun liederen vloeiend en klaar 
De herders naar Bethlehem gingen 
'T liep tegen het nieuwe jaar 

 

2. Toen zij er te Bethlehem kwamen 
Daar schoten drie stralen doorheen 
Een straal van omhoog zij vernamen 
Een straal op het kribje benee 
Daar vlamd' er een straal uit hun ogen 
En viel op het Kindeke teer 
Zij stonden tot schreiens bewogen 
En knielden bij Jezus neer 

 
Moment van terugblik 
 
Koor zingt: “Rejoice and be Merry” 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden (kaarsen worden aangestoken),  
stil gebed en Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt.  
Uw naam worde geheiligd.  
Uw koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel  
alzo ook op de aarde.  
Geef ons heden ons dagelijks brood.  
En vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.  
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht  
en de heerlijkheid,  
tot in eeuwigheid.  
Amen. 

 
We zingen: “In een wereld vol van vragen” 

(Lied 481: koor vers 1 en 3, allen vers 2, 4 en 5) 
 

Koor: 
1. In een wereld vol van vragen, in het land van duisternis, 

onder mensen die niets wagen en waar glans gestorven is, 
worden ogen aangeraakt door het Licht dat ziende maakt. 

 

Allen: 

2. Licht van liefde, recht en vrede waar de donkerheid voor wijkt, 
die de stem van wie geleden op de juichtoon heeft geijkt. 
Licht, waarin zich God hervindt, wordt geboren als een Kind. 
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Koor: 
3. Kind van zachtheid, brood van leven, water voor wie dorst naar meer, 

raadsman voor wie het begeven, kracht voor zwakken, klein, bezeerd, 
Zoon van God, vorst van het al, kiest als troon een krib en stal. 

 

Allen: 

4. Krib en stal als taal en teken van de liefde die niet dwingt,  
van de macht die niet wil breken, van het lied dat durend zingt 
van het godsgeloof dat loont, van het rijk dat om ons woont. 

 

5. Rijk van God in Hem gekomen, die als Kind van Bethlehem 
antwoord is op diepste dromen van een nieuw Jeruzalem. 
Biddend kniel ik voor U neer: Zoon van David, Levensheer. 

 
Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven 
 
We zingen (staand): “Midden in de winternacht” 

(Slotlied 486: 1 t/m 4) 

 
Zegen gevolgd door gezongen “Amen” 

 
 
 
 

We wensen u gezegende dagen 

Leo Kramer 


