
Liturgie voor de dienst op Kerstavond  23-12 2021  
voor de dienst: kerstmuziek: Annette en Carola 
spelen: O du Fröhlige. 
En O kom o kom Immanuel, samen met enkele 
zangers van Trust. 
 
Trust:  
God rest ye merry gentlemen  
 
Christus de redder is geboren! Laten we met liefde en 
broederschap elkaar omarmen, want het is een blijde 
boodschap. 
 
Welkom (Jan Hofsteenge)  
 aansteken van de liturgiekaars door 
………….  
 
Samenzang: komt allen tezamen 477: 1, 2 en 4  
477:1 
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
477:2 
De hemelse engelen riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
477:4 
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. 
 
woorden aan het begin   
 
stilte (als inleiding op het volgende lied)  
 
Silent night 
 
Stille nacht, heilige nacht, Christus de redder is 
geboren! 
 
Gebed 
 
O holy night   
 
O heilige nacht, de sterren stralen helder, want het is 
de nacht waarin onze redder is geboren. 

 Lucas 2  
Samenspraak tussen Fedde en dominee  
 
De geboorte van Jezus 
 
Fedde 21 En het geschiedde in die dagen  
 
Ds Goed, ik geef ruiterlijk toe dat het zo houterig 
klinkt. Tuurlijk, we passen het in nieuwe vertalingen 
aan  

en maken er goed Nederlands van. “Maar …”. 
Er is een “MAAR”.  van. Lucas bedoelt wel 
iets te zeggen van: luisteraar, luisteraar, nu 
moet je even goed opletten. Dit gaat de koers 
van de geschiedenis veranderen. Nu als de 
wiedeweerga je oren spitsen. 

 
Fedde En het geschiedde in die dagen, dat er een 
bevel uitging vanwege keizer Augustus,  

dat het gehele rijk moest worden 
ingeschreven.  
 
Ds Hoge heren laten van zich horen. Ze willen 
hun stempel op de geschiedenis leggen.  

Caesar Augustus laat zijn herauten door de 
straten gaan om iedereen te vertellen  

dat ze zich in zijn rijk moeten laten registreren. 
Money, money, money. De wereld draait om geld. 
 
Fedde 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens 
het bewind van Quirinius over Syrië.  
 3 En iedereen ging op weg om zich te laten 
inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan 
kwam.  
 
Ds Zie je al die mensen gaan. Massa’s gaan op 
weg. Het hele land in beweging. 

Maar dan is het alsof het Bijbelverhaal de 
schijnwerpers even scherp bijstelt.  
 
Fedde 3En zij gingen allen op reis om zich te laten 
inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. 

4Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad 
Nazaret, naar Judea, naar de stad van 
David, die Betlehem heet, 

omdat hij uit het huis en het geslacht van 
David was, 5om zich te laten 
inschrijven met Maria, zijn 

ondertrouwde vrouw, welke zwanger was.  
 
Ds Lucas richt de schijnwerpers op .Jozef en 

Maria. Ook deze beiden zijn ook op weg om 
zich te laten inschrijven. Maria is hoog 
zwanger en de plannen zijn dat ze zullen 
gaan trouwen.  
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 Registreren moet in het dorp waar je geboren bent. 
Daarom zijn zij ook op weg. Een reis van ene 
dag of vijf. Ze laten Nazareth in Galilea achter 
zich en reizen door naar Bethlehem. Let er 
wel even op dat wij die ezel er bij bedacht 
hebben. We hebben vast medelijden gehad 
met deze beide zwangere ouders in spé. Dat 
we ze graag een ezel gegund hebben. 
Misschien kijk je wel even vreemd op bij 
“Bethlehem”. Waarom deze plaats. Dat komt 
omdat Jozef in de stamboom van David zit. 
Afstammeling van David. Je weet wel. Die 
bekende koning van het volk Israël. 
Geboortegrond: Bethlehem.  

 
Fedde 6En het geschiedde, toen zij daar waren, dat 

de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, 
7en zij baarde haar eerstgeboren zoon en 
wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een 
kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de 
herberg. 

 
Ds Herberg? Stal? Overkapping?  

Misschien wel een huis waar mens en dier 
onder één en hetzelfde dak verbleven. Het 
beestenspul vooraan en de mensen achter in, 
waar het warm is. Met misschien ene kleien 
aanbouw, een gastenverblijf.  
Een andere plek dan in een voerbak voor 
dieren was er voor dit kindje niet. Dat klinkt 
gelijk zó zielig dat je er bijna medelijden van 
zou krijgen. Misschien is ons medelijden ook 
wel terecht. 
Maar het zou ook nog anders kunnen. 
Je komt daar zelf misschien niet zo gauw op. 
Maar stel je nou eens voor dat God heel 
bewust Zijn Zoon Jezus in deze stal wilde. En 
ook in een voerbak wilde. NIET in een 
schitterend paleis van praal en pracht. Nee, 
heel bewust in de armoede. Omdat daar Gods 
plek is. Daar waar status niet telt.  
Hij is een opvallend, bijzondere jongen. 
Bijzondere mensen krijgen vaak ook een  
eigenaardige start. Daarom past deze 
bijzondere jongen misschien niet zo maar in 
een mooi wiegje. Dit kereltje zal – als hij later 
groot is – een wereldwijde beweging starten. 
Voor iedereen een veilige plek.  

 
Fedde 15 Toen de engelen waren teruggegaan naar 

de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 
‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen 
ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer 
ons bekend heeft gemaakt.’ 16 Ze gingen 
meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef 
en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen 
ze het zagen, vertelden ze wat hun over het 
kind was gezegd. 18 Allen die het hoorden 
stonden verbaasd over wat de herders tegen 
hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze 
woorden in haar hart en bleef erover 
nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl 
ze God loofden en prezen om alles wat ze  

 gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun 
was gezegd. 

 
I heard the bells on Christmas day 
Ik hoorde de kerstbellen met hun bekende lied over 
vrede op aarde.  
Maar ik zie geen vrede, er is zoveel haat, om 
wanhopig van te worden. 
Maar de bellen blijven luiden en vertellen: God is niet 
dood, en Hij slaapt evenmin, het goede zál 
overwinnen. Open je hart en hoor het: vrede op 
aarde, en in de mensen een welbehagen! 
 
Hijlke Wierenga vrij verhaal de nukkige koning 
 
pianospel Annette; muzikaal intermezzo 
 
Mary did you know   
Maria had je door dat jouw kleine baby eens over 
water zou wandelen, ons en jou zou redden? Had je 
door dat hij blinden weer zou laten zien, lammen zou 
laten lopen en stormen tot bedaren zou gaan 
brengen? 
Had je door dat dat slapende kindje in je armen eens 
heerser zal zijn over alle natiën? Dat Hij de grote “Ik 
ben” is? Maria, had je het door? 
 
enkele zinnen – voor zover nog nodig 
 
Samenzang Eer zij God in onze dagen 487: 1, 2, 3 
487:1 
Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo. 
Gloria in excelsis Deo. 
487:2 
Eer zij God die onze Vader 
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 
487:3 
Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
Gebed 
 
Samenzang nlb 506: 1, 2 en 4 zou ik doen,  
506:1 
Wij trekken in een lange stoet 
op weg naar Betlehem, 
wij gaan uw koning tegemoet, 
o stad Jeruzalem! 
Gezegend die zijn komst begroet 
en knielen wil voor Hem! 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 



 

 506:2 
Al zijt Gij nu nog maar een kind 
zo kwetsbaar, teer en klein, 
wij weten dat het rijk begint 
waarvan Gij Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint 
van oorlog en van pijn. 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 
506:4 
Wij gaan op weg naar Betlehem, 
daar ligt Hij in een stal 
die koning in Jeruzalem 
voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem 
en blij bazuingeschal: 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 
 
Wegzending & zegening 
 
Toegift 
Trust: mary’s boy child  
 
Luister, en hoor de engelen zingen: een koning is 
geboren, en dankzij Hem zullen wij eeuwig leven 
hebben! 
 

 


