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Zolang onzeker is hoe groot het besmettingsgevaar van samen zingen is, hebben 

we een voorzanger. Zing in uw hart mee of neurie zachtjes de melodie mee.  

 

Een goede dienst toegewenst! 
orgelspel 

 

begroeting en bemoediging 
 

o Wees welkom, want het licht is geboren 

a Sterker dan alle duisternis 
o Wees welkom want ook jij bent voor het licht bestemd  

a Wij danken God 

o In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

a Amen. 
 

o Onze hulp is in de Naam van de Heer, 

a die hemel en aarde gemaakt heeft 
o die trouw blijft tot in eeuwigheid, 

a en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen 

 
aansteken van de kaarsen 

 

v Dit is een stille, heilige nacht, 

 een nacht vol geheimen, 
 waarin God zelf ons tot licht wil zijn. 

 In vier weken van advent 

 hebben wij naar deze nacht toegeleefd. 
 Week na week hebben wij hier 



 één kaars meer ontstoken. 

 Die vier adventskaarsen 

 ontsteken wij vannacht opnieuw. 
 Heden, deze nacht, 

 straalt de hemel 

 en is er vreugde op aarde: 
 want de belofte ons gedaan 

 is tot vervulling gekomen: 

 de genade van God, 
 bron van heil voor alle mensen 

 is onder ons komen wonen. 

 Een kind ons geboren, 

 een zoon werd ons gegeven 
 en zijn naam is: 

 Emmanuël, God-met-ons. 

 Ter ere van dit kind 
 ontsteken wij vannacht 

 een vijfde kaars 

 en wij bidden: 

 dat Hij geboren wordt, steeds meer, 
 dat zijn licht ook ons verlichten mag, 

 dit uur. 

 
lied 444 

 

1. Nu daagt het in het oosten,  
het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

 
2. De duisternis gaat wijken 

van d’ eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

 

3. Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten -  

begroeten ’t morgenrood. 

 
4. De zonne, voor wier stralen 

het nachtelijk duister zwicht, 

en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht! 

 

5. Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

 
groet:  

v De Heer zij met u! 

a Ook met u zij de Heer! 
 

 



gebed 

 

lezing: Jesaja 9:1-6 
 

lied 498: 2 

 
2. In het ondoordringbaar duister, 

in onzekerheid en pijn, 

in het land van licht noch luister 
zal Hij onze redder zijn. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 

 
lezing: Titus 2: 11-14 

 

lied 498: 3, 4 
 

3. Hef uw hoofden, kleine mensen, 

als uw nieuwe koning komt. 

Hij doorbreekt de oude grenzen, 
Hij maakt recht wat is gekromd. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 
 

4. Trouw en goedheid zullen wonen 

in het land dat Hij bemint. 
Vorsten, heersers, machten, tronen 

zullen buigen voor dit kind. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 
 

lezing: Lucas 2: 1-20 

 
lied 498: 1, 5 

 

1. 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. 

 

5. ‘Ere in de hoge’ zingen 
alle engelen tezaam 

voor de herder der geringen 

tot de glorie van zijn naam.  
Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja.  

overweging 

 
muziek 

 

 
 

 



lied: Sussex Carol (vertaling van Sytze de Vries, lied 479) 

 

1. Een lied weerklinkt in deze nacht  
ons ooit door engelen gebracht. 

Vreugdevol nieuws, want hier is Hij: 

de vorst van Gods barmhartigheid! 
 

2. Niet langer drukt ons droefheid neer:  

wij vinden vreugde in de Heer. 
Hij heeft ons van de nacht bevrijd, 

schept ons een dag vol zaligheid. 

 

3. Nu wijkt de zonde voor zijn licht.  
Ons leven wordt weer opgericht. 

Stem, mensen, met de engelen in, 

aanschouw de Zoon, dit nieuw begin! 
 

4. Hij doet de duisternis teniet 

en engelen zingen ons dit lied: 

glorie aan God, want vrede is 
nu hartslag der geschiedenis. 

 

gebeden 
 

verstillen  

 
dankgebed 

voorbeden, steeds besloten met de gesproken woorden: 

a Heer, hoor ons bidden, doe lichten over ons uw 

 aangezicht. 
 

stil gebed 

Onze Vader 
 

slotlied 468 

 
1. Prijs de Heer die herders prijzen, 

die in ’s hemels paradijzen 

alle eng’len eer bewijzen, 

hier op aarde daalt Hij neer. 
 

2. Geef de koning van uw leven 

wat de koningen Hem geven, 
breng uw schatten de verheven 

in de stal geboren Heer. 

 
3. Laat uw loflied samenvallen 

met het lied der heil’gen allen, 

dat de hemelen weerschallen 

van die jubelende wijs. 
 

4. Aan de koning uitverkoren, 

uit een maagd voor ons geboren 
moet ons hele hart behoren 

onze lof en eer en prijs. 



zegen, beantwoord met de gesproken woorden: 

 

a Stille nacht, heilige nacht! 
 Vrede en heil, wordt gebracht 

 aan een wereld, verloren in schuld; 

 Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
 Amen, Gode zij eer! 

 

Bij de uitgang staat één mandje, waarin u uw collectebijdrage kunt deponeren. 

Hartelijk dank! 

 
=============================================== 

 

 
Toelichting op de collecte Kinderen in de knel 

 

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden 
bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn 

hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op 

zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Kerken staan op 

omdat ze geloven in een beter leven voor deze kinderen. Juist met advent leven 
we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. 

In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. We helpen de 

kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en we proberen hen op een betere 
plek te krijgen. Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in 

Griekenland! 

 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. kinderen in de 

knel  
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