
Orde voor de Kerstnachtdienst– 24 december 2022 

 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Zingen: lied 489: 1 en 2 

 

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding 

 

Bemoediging, drempelgebed en groet 

 

v.: Onze hulp is in de naam van de Heer 

a.: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v.: die dichtbij ons is als een mens tussen de mensen,  

 in Jezus, zijn Zoon  

a.:   de engelen zingen Gloria, 

 de hemel juicht over het werk van zijn handen. 

 

v.: Goede God, met ogen vol verlangen zien wij naar u uit  

a.: Hier zijn wij, God, uw kinderen. 

v.:  Wij zoeken licht voor ons hart en ons leven 

a.: Wij zoeken licht voor onszelf en elkaar. 

v.: Maak ons open voor u en elkaar,  

 zodat we mee kunnen doen met het feest  

 en het goede nieuws tot ons nemen  

 van uw vrede op onze aarde.  

a.:  Amen 

 

v.:  Genade, ontferming, goedheid en vrede 

 van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Zoon. 

a.:  Amen 

 

Over de dienst 

 

Zingen: Lied 483 (met een tekst van Erik Idema) 

 

Stille nacht, heilige nacht. 

Hoor, een stem fluistert zacht. 

Het begint met een hemelse groet: 

‘Er zij licht’ en de hemel wordt goed. 

Woord van God als begin. 

Woord van God als begin. 

 

Stille nacht, heilige nacht 

heeft opnieuw hoop gebracht: 

het wordt licht door een kind in een stal, 

dat de wereld verwonderen zal. 

Levend woord in de nacht. 

Levend woord in de nacht. 

 

Stille nacht, heilige nacht. 

Zing een lied, onverwacht. 

Breng in donkere nacht het bericht: 

ook voor jou is er leven en licht. 

Licht als in het begin. 

Licht als in het begin. 

 

Verhaal: De kerstcantate (een verhaal van Nico ter Linden) 

 



Gebed in de nacht 

 

Schriftlezing: Jesaja 9: 1-6 

 

Zingen: lied 482: 1 en 3  

 

Schriftlezing: Lucas 2: 1-15 

 

Zingen: lied 475: 1 en 3 

 

Overdenking: Sterren op het doek  

 

Muzikaal intermezzo 

 

Zingen: lied 505 

 

Gebeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader 

 

Aandacht voor de inzameling, door de diaconie bestemd voor Amnesty International 

 

Slotlied: ‘Ere zij God’ 

 

Ere zij God, ere zij God 

in den hoge, in den hoge, in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

in de mensen een welbehagen. 

Ere zij God in den hoge. 

Ere zij God in den 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 den hoge, in den hoge, in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

in de mensen een welbehagen. 

Amen, Amen. 

 

Zegen (gezamenlijk: Amen) 

 


