
    Kerstnacht 2021 
Thema: Uit het donker naar het licht 

 
In deze kerstnachtdienst werken mee: 

Sisters in Music, zang 
Dick van der Garde, piano 

Margreeth den Oudsten, dwarsfluit 
Conny van Tussenbroek , ouderling van dienst 
 Wies Harrewijn en Gerry Bronkhorst, lectoren 

Lizanne Lanser, overweging   
Annette Driebergen, predikant 

 
Als alles duister is  …. (filmpje) 
 
Gedicht van André Troost (filmpje) 
 

Als heel de aarde donker is en alles zonder wonder is 
de wolken zwart, de hemel dicht, kom dan, o God en maak het licht. 
 
Als heel de aarde donker is, dit leven niets dan oorlog is, 
de duisternis voor niemand zwicht, kom dan, o God en maak het licht. 
 
Als heel de aarde donker is de wereld vol gewonden is, 
zo doof, zo stom, zo zonder zicht, kom dan, o God en maak het licht. 
 
Als heel de aarde donker is dan breekt, hoe donker het ook is,  
door wolken heen die vrede sticht, uw zon, uw zoon, uw eeuwig licht. 

 
Zingen: Als alles duister is …  (lied 598) 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Zingen: lied 505: 1 en 2 
 
Bemoediging en groet 
 
 Onze hulp is in de naam van de Heer 
 die hemel en aarde gemaakt heeft 
 die dichtbij ons is als een mens tussen de mensen,  
 in Jezus, zijn Zoon  
  de engelen zingen Gloria, 
 de hemel juicht over het werk van zijn handen. 
 
  Genade, ontferming, goedheid en vrede 
 van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Zoon. 
 Amen 
 
Zingen: lied 505: 3 
 
Gebed in de nacht 
 
Lezing: Jesaja 9: 1-6 (filmpje) 



 
‘In het licht gezet’ (1) (filmpje) 
 
Zingen: Licht in de nacht 
 

Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken. 
Dit is de nacht dat Zijn leven begon. 
Sluier van angst en pijn lag op de volken, 
totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen, 
stralend breekt die held're morgen aan. 
 
Prijs nu zijn naam, 
samen met de engelen. 
O, nacht vol licht. 
o, nacht dat Jezus kwam. 
 
Wat Hij ons leert is geven om een ander, 
liefde alleen is de weg die Hij wees. 
En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden, 
vrij van het juk van verdrukking en vrees. 
Uit ons hart en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd: 
 
Prijs nu zijn naam 
samen met de engelen 
O, nacht vol licht 
o, nacht dat Jezus kwam. 

 
Lezing: Lucas 2: 1-14 (filmpje)  
 
Luisteren: En de klokken zingen https://www.youtube.com/watch?v=a---UH9Yie4&t=145s 
 
‘In een ander licht’ (2) 
 
Zingen: Een toekomst vol van hoop 
  

In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 
Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a---UH9Yie4&t=145s


U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen  
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen  
 

Gebeden met gezongen lied 458 als acclamatie  
 
Aandacht voor de collecte, die op deze avond bestemd is voor Amnesty International 
 
De nacht in … in een ander licht  
 
Ere zij God – door de Volharding (uit de Kerstzangdienst 2020) – (filmpje) 
(beelden en montage: Ferry Verheij en Freek Wallaard) 
 
Zegen 
 
Muziek in de nacht – uit de Young Messiah – For unto us a child is born  
 
Voor de beamer: 
luisteren: https://www.youtube.com/watch?v=7Pq1S9j3EXU 
met als beeld de plaat van de kerstgroet: 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7Pq1S9j3EXU

