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Orgelspel 
 
Welkom 
 
Lied: ‘Het is al nacht in Bethlehem’ – NLB 507 vers 1 en 4 

 
 
4 Wie gaat er met de herders mee? 

De stal is groot genoeg! 
Laat lief en leed, laat wel en wee, 
wacht niet tot morgenvroeg. 
Geef Hem uw hart, hoe koud en kil, 
hoe zwart dat moge zijn – 
want heden stroomt om Jezus’ wil  
uw hart vol zonneschijn. 

 
Inleiding op de dienst: ‘Ik laat vannacht een lampje aan’ 
 



 
Koorzang: ‘O Kerstnacht, schoner dan de dagen’ 
 

1 O kerstnacht, schoner dan de dagen. 
hoe kan Herodes ’t licht verdragen, 
dat in uw duisternisse blinkt 
en wordt gevierd en aangebeden? 
Zijn hoogmoed luistert naar geen reden, 
hoe schel die in zijn oren klinkt. 

 
2 Hij poogt d' onnooz'le te vernielen 

Door 't moorden van onnooz'le zielen 
En wekt een stad en land geschrei 
In Bethlehem en op de akker 
En maakt de geest van Rachel wakker 
Die waren gaat door beemd en wei 

3 Dan naar het westen, dan naar ’t oosten. 
Wie zal die droeve moeders troosten, 
nu zij haar lieve kinders derft? 
Nu zij die ziet in ’t bloed versmoren, 
aleer zij nauwlijks zijn geboren, 
en zoveel zwaarden rood geverfd 

4 Zo velt de zeis de korenaren, 
zo schudt een bui de groene blaren, 
wanneer het stormt in ’t wilde woud. 
Wat kan de blinde staatzucht brouwen, 
wanneer ze raast uit misvertrouwen! 
Wat luidt zo schendig dat haar rouwt!  
 

5 Bedrukte Rachel schort dit waren 
Uw kind'ren sterven martelaren 
En eerstelingen van het zaad 
Dat uit uw bloed begint te groeien 
En heerlijk tot Gods eer zal bloeien 
En door geen tirannie vergaat 

 
 



 

Gedicht: ‘Geen Kertcantate’ – Hans Andreüs 

Niet alleen in het holst  
van de nacht van het jaar,  
iedere dag van het jaar  
heeft het licht het koud. 

Het vraagt om geen engelenstemmen,  
het hongert naar  
een beetje gerechtigheid  
aan deze kant van de tijd. 

En dromen doet het ook niet van 
eeuwig hemelse zomers 
in en om het vaderhuis, 
het hunkert naar 

aardse dagen ooit 
zonder marteling en moord, 
het licht dat van puur licht 
kind is en woord 

 
Orgel / solozang: ‘Imagine’ - John Lennon / Yoko Ono 

Imagine there's no heaven 
It's easy if you try 
No hell below us 
Above us only sky 
Imagine all the people 
Living for today, I 

Imagine there's no countries 
It isn't hard to do 
Nothing to kill or die for 
And no religion too 
Imagine all the people 
Living life in peace 

 



 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will be as one 

Imagine no possessions 
I wonder if you can 
No need for greed or hunger 
A brotherhood of man 
Imagine all the people 
Sharing all the world, you 

You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will live as one 

 
 

II Midden 
 

Lezing: Lucas 2, 1 – 7 (NBV21) 

21In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle 
inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste 
volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over 
Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder 
naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4-5Ook Jozef ging op weg 
om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande 
vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea 
naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien 
hij van David afstamde. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van 
haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar 
eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een 
voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het 
gastenverblijf. 
 
Ter overweging: ‘geen plaats’ 



 
Lied: ‘O kindeke klein’  (I Koor, II Allen) 

 

O Kindeke klein, O Kindeke teer 
Gij zijt onz´ uitverkoren Heer 
Ik geef U heel het harte mijn 
Ach, laat mij eeuwig bij u zijn 
O Kindeke klein, O Kindeke teer 

 
Lezing: Lucas 2, 8 – 14 (NBV21) 

8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, 
ze hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van 
de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister 
van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: 
‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote 
vreugde betekent voor heel het volk: 11vandaag is in de stad van 
David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12Dit zal 
voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden 
dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13En plotseling 
voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met 
de woorden: 
14‘Eer aan God in de hoogste hemel 



en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’ 
Ter overweging: ‘winternacht’ 
 
Lied: ‘Midden in de winternacht’ 

 

2 Vrede was er overal, wilde dieren kwamen  
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  



 
3 Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,  

want het aardse paradijs is vannacht gekomen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  

4 Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister  
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister  
Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan  
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom  
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen  
Christus is geboren! 

 
 
Lezing: Lucas 2, 15 – 20 (NBV21) 

15Toen 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.’ 16Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en 
Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17Toen ze het zagen, 
vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. 18Allen die het 
hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen 
zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en 
bleef erover nadenken. 20De herders gingen terug, terwijl ze God 
loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, 
precies zoals het hun was gezegd. 
 
Ter overweging: ‘Laten we naar Betlehem gaan’ 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lied: ‘Ik mag hier aan uw kribbe staan’  

  
 
2 Voor ik als kind ter wereld kwam, 

zijt Gij voor mij geboren. 
Eer ik een woord van U vernam, 
hebt Gij mij uitverkoren. 
Voordat uw hand mij heeft gemaakt, 
werd Gij een kindje, arm en naakt, 
hebt Gij U mij gegeven. 

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 



III De wereld in 
 

Gebedsintenties 
 
Koorzang: ‘Coventry Carol’ – trad.  Giles Oliver Swayne 

Lully, lullay, Thou little tiny Child 
Bye, bye, lully, lully 

O sisters, too, how may we do 
For to preserve this day? 
This poor youngling for whom we do sing 
“Bye, bye, lully, lully” 

Herod the King, in his raging 
Charged he hath this day 
His men of might, in his own sight 
All young children to slay 

That woe is me, poor child, for Thee 
And ever morn’ and day 
For Thy parting neither say nor sing 
“Bye, bye, lully, lully” 

Lully, lullay, Thou little tiny Child 
Bye, bye, lully, lully 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lied: ‘Stille nacht, heilige nacht’ 

 
 
2 Hulploos Kind, heilig Kind, 

dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 

 
3 Stille nacht, heilige nacht, 

vreed' en heil wordt gebracht, 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 

 
 
 
 
 



Solozang: ‘As de liefde mar blef winnen’ – Daniël Lohues 
 
Zolang de oostenwind blef weijen 
Zullen de blaadern blieben vallen 
Zolang de boer zal blieben zeijen 
Zal de meulen blieben dreijen 
Zolang de zunne mar blef schienen 
Kommen bloemen uut de knop 
En as de kippen blieben leggen 
Kommen der kuukens uut de dop 

Zolang het vuur zal blieben branden 
Schieten vonken naor de sterren 
Zolang de zee rolt op de stranden 
En der wark komp uut de handen 
Zolang de kinder blieben zingen 
En alles giet zoals het moet 
En as de liefde mar blef winnen 
Komp ‘t allemaol wel goed 

Zolang de lente maar blef kommen 
En dan de zomer en dan de herfst 
En as de winter maar blef dromen 
Van neije blaadern aan de bomen 
Zolang de maon gewoon blef zörgen 
Veur zilv’ren licht en eb en vloed 
En as de liefde mar blef winnen 
Komp ‘t allemaol wel goed 
 
Zegen 
 
Pianomuziek 
 

 
Meer informatie op de volgende pagina 



Collecte kerstnachtdienst 
De collecte van vanavond is voor ‘Kinderen in de knel’ van 
Kerkinactie en voor de onkosten van deze kerstnachtdienst. 

Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te 
vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten.  

Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van 
kinderen en geeft straatkinderen, werkende 
kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en 
misbruikte kinderen de kans kind te zijn. 

Een kerkdienst als die van vanavond kost veel voorbereiding en 
geld. Wij willen deze dienst graag jaarlijks blijven organiseren. Uw 
bijdrage wordt daarom zeer op prijs gesteld. 
 
Direct bijdragen via Tikkie 
U kunt een eenmalige gift geven via Tikkie. Dit kan met elke bank 
en zonder app te installeren. U betaalt met iDeal. Scan de code of 
ga naar de website en regel het meteen. Dit kan met de mobiele 
telefoon of via de computer. 
 

 

Overschrijven 
Wilt u uw gift liever overschrijven? Dat kan! 
NL02 FVLB 0699 7687 48 t.n.v. Nieuwe Kerk Groningen 
IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aan deze dienst werkten mee: 
 
Projectkoor van de Nieuwe Kerk 
Mannes Hofsink, cantor-organist, piano en zang 
Wouke Mollema, zang 
Erwin Landman, trompet 
ds. Evert Jan Veldman, voorganger 
Klaas van der Lingen, ouderling 
Lida Duzink, diaken 


