
  

 Liturgie Tweede Kerstdag  
De samenzang wordt door enkele leden van Trust en 
Carola uitgevoerd.  
Klavierbespeler: A. Couprie 
1. diaconie 2. open kerk activiteiten  
Kerk TV: mw. T. Profijt wordt Mirjam Douma. 
 
klavierbespeling  
Annette en Carola en enkele zangers van Trust: 
Jubel het uit! (Joy to the world)  
 
woord welkom  

aansteken van de liturgiekaars  
 
Samenzang lied 475 : 1 en 3 
Samenzang Trust:   

 
475:1 

Ik mag hier aan uw kribbe staan, 

Heer Jezus, licht en leven. 

Ik draag U als geschenken aan 

wat Gij mij hebt gegeven. 

U zij mijn hart en ziel gewijd, 

mijn geest, mijn zin, mijn innigheid. 

O neem ze aan als gaven. 

475:3 

Temidden van de nacht des doods 

zijt Gij, mijn zon, verrezen. 

O zonlicht, mild en mateloos, 

uw gloed heeft mij genezen. 

O zon die door het donker breekt 

en ’t ware licht in mij ontsteekt, 

hoe heerlijk zijn uw stralen. 

 

stilte;    

woorden aan het begin 

 
Aansteken van de kaars van deze Eerste Kerstdag 
2021  
De nacht was plotseling voorbij 
voor herders in het veld. 
Hier schijnt het licht voor u en mij, 
de wereld staat versteld. 
 
Wie lichtjes in zijn ogen krijgt 
en zomaar liedjes zingt, 
is welkom in Gods koninkrijk 
en welkom bij dit kind. 

 
Kernwoorden in de schikking vandaag: licht in de 
duisternis  

 Meditatieve tekst  
Stralend licht  
de nieuwe dag begint  
met sterren in de nacht 
 
Lied NLB lied 452: 1, 5 
466:1 
O kom, o kom, Immanuël, 
Verlos uw volk, uw Israël, 
Herstel het van ellende weer, 
Zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
O kom, die onze Heerser zijt, 
In wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
Verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel! 
 
.  
 
Kyrie | Sela - YouTube     
 
Als onze dagen donker zijn; 
U bent dichtbij. 
U weet hoe ver het licht kan zijn. 
Heer, blijf heel dichtbij. 
 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 
 
Als wij vermoeid en zoekend zijn; 
U bent dichtbij. 
U weet hoe zwaar de weg kan zijn. 
Heer, blijf heel dichtbij. 
 
Als wij verdwalen in de tijd; 
U bent dichtbij. 
U bent er tot in eeuwigheid. 
Heer, blijf heel dichtbij. 
 
Gebed  

 

Samenzang NLB Lied 473: 1, 2  

 

473:1 

Er is een roos ontloken 

uit barre wintergrond, 

zoals er was gesproken 

door der profeten mond. 

En Davids oud geslacht 

is weer opnieuw gaan bloeien 

in ’t midden van de nacht. 
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https://www.youtube.com/watch?v=k9hSLzzJvZs


  

 473:2 

Die roos van ons verlangen, 

dat uitverkoren zaad, 

is door een maagd ontvangen 

uit Gods verborgen raad. 

Maria was bereid, 

toen Gabriël haar groette 

in ’t midden van de tijd. 

DE GEBOORTE VAN JEZUS (Groot Nieuws Bijbel)  
21In die tijd kondigde keizer Augustus het besluit af 
dat iedereen in zijn wereldrijk zich moest laten 
inschrijven. 2Deze eerste registratie vond plaats toen 
Quirinius gouverneur was in Syrië. 3Iedereen ging op 
weg naar de plaats waar hij vandaan kwam, om zich 
daar te laten inschrijven. 4Ook Jozef ging van Nazaret 
in Galilea naar Judea, naar de geboortestad van 
koning David, Betlehem geheten, want hij stamde uit 
het geslacht van David. 5In Betlehem liet hij zich 
inschrijven samen met Maria, zijn vrouw, die in 
verwachting was. 
6Toen ze daar waren, was het de tijd dat het kind 
geboren moest worden. 7Maria bracht een zoon ter 
wereld, haar eerste. Ze wikkelde hem in doeken en 
legde hem in een voederbak, want er was in de 
herberg geen plaats voor hen. 
8In de omgeving daar waren herders die buiten de 
nacht doorbrachten om de wacht te houden bij hun 
kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer voor 
hen, en de glorie van de Heer omstraalde hen. Ze 
werden verschrikkelijk bang, 10maar de engel zei: 
‘Wees niet bang! Want luister, ik breng u een blijde 
tijding, die voor het hele volk bestemd is. 11Vandaag 
is in de stad van David uw redder geboren: Christus, 
de Heer. 12Dit zal voor u het teken zijn: u zult een kind 
vinden dat in doeken gewikkeld is en in een 
voederbak ligt.’ 
13En ineens was er bij de engel een hele menigte 
andere engelen uit de hemel, die allemaal God 
loofden: 14‘Eer aan God in de hoge hemel en vrede 
op aarde voor de mensen die hem lief zijn!’ 
15Toen de engelen naar de hemel waren 
teruggekeerd, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Kom! 
Laten we naar Betlehem gaan. De Heer heeft ons 
bekendgemaakt wat er gebeurd is; laten we gaan 
kijken.’ 16Ze gingen er haastig heen en vonden Maria 
en Jozef en het kind, dat in de voederbak lag. 17Toen 
ze dit alles gezien hadden, vertelden ze wat de engel 
hun over dit kind gezegd had. 18Allen die ervan 
hoorden, verbaasden zich over wat de herders hun 
vertelden. 19Maria bewaarde al die woorden in haar 
hart en overdacht ze bij zichzelf. 20De herders gingen 
terug en prezen en loofden God om alles wat ze 
gehoord en gezien hadden; alles was zoals het hun 
gezegd was. 
 

Samenzang 476 Nu zijt wellekome.: 1, 3 en 4  

 

476:1 

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, 

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 

 
 

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 

Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 

Kyrieleis. 

476:3 

Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 

dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 

‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 

Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’ 

Kyrieleis. 

476:4 

Wijzen uit het oosten, uit zo verre land, 

zij zochten onze Here met offerand’. 

Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud 

te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 

Kyrieleis. 

Overdenking 
 
pianospel Annette speelt een intermezzo,  
 
Samenzang slotlied 481 Hoor de eng’len 
 

481:1 

Hoor, de engelen zingen de eer 

van de nieuw geboren Heer! 

Vrede op aarde, ’t is vervuld: 

God verzoent der mensen schuld. 

Voeg u, volken, in het koor, 

dat weerklinkt de hemel door, 

zing met algemene stem 

voor het kind van Betlehem! 

Hoor, de engelen zingen de eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

481:2 

Hij, die heerst op ’s hemels troon, 

Here Christus, Vaders Zoon, 

wordt geboren uit een maagd 

op de tijd die God behaagt. 

Zonne der gerechtigheid, 

woord dat vlees geworden zijt, 

tussen alle mensen in 

in het menselijk gezin. 

Hoor, de engelen zingen de eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

481:3 

Lof aan U die eeuwig leeft 

en op aarde vrede geeft, 

Gij die ons geworden zijt 

taal en teken in de tijd, 

al uw glorie legt Gij af 

ons tot redding uit het graf, 

dat wij ongerept en rein 

nieuwgeboren zouden zijn. 



 

 Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
 
Gedicht Er flonkert een ster (Tineke Buursma wil 
wel lezen)   (Sytse de Vries) 
Er flonkert een ster, 
een wak in de duisternis, 
als glimp van verzet 
ook als alles donker is. 
Haar taal is mij helder, 
haar licht een gedicht 
want ik houd mijn blik op 
de hemel gericht. 
 

Want zonder die ster 
duurt donker een eeuwigheid 
en ik was verdwaald, 
een handvol verloren tijd. 
De aarde verdoft, 
brandt op aan zichzelf, 
stond daar niet die ster aan 
het hemelgewelf. 
 

Ik ga en ik vind 
een kind dat geboren is, 
een vlam in de wind, 
muziek die te horen is. 
En niets kan haar doven, 
geen donker te dicht. 
Hoe sterker de koude, 
Hoe feller haar licht 
 

Er flonkert een ster 
die voor ons geschapen lijkt, 
die blozend verrijst 
als een roos in de wintertijd. 
Een hemelse knipoog, 
een teken van trouw 
dat God onze tijden 
In zijn handen houdt. 

 

919:1 

Gij die alle sterren houdt 

in uw hand gevangen, 

Here God, hoe duizendvoud 

wekt Gij ons verlangen! 

Ach, ons hart / is verward, 

leer het op uw lichte 

hoge rijk zich richten. 

919:2 

Want de lichten die wij zelf 

aan de hemel stelden, 

glinsterend in het zwart gewelf, 

sterren, ongetelde, – 

al hun glans / dooft nochtans, 

dan is heel ons leven 

door de nacht omgeven. 

 

 

 919:3 

God, is dan wat U verliet 

uit uw hand gevallen? 

Mist Gij onze wereld niet 

bij uw duizendtallen? 

Blijf niet ver, / doe één ster 

in de nacht ons gloren,of wij zijn verloren! 

919:4 

Christus, stille vaste ster, 

o Gij licht der lichten, 

waarnaar wij van her en der 

onze schreden richten, – 

geef ons moed; / ’t is ons goed 

U te zien, getrouwe, 

uw hoog rijk te aanschouwen. 

Gebed 
 
Collecte 
 
Samenzang Slotlied “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 zegening 
 

 


