Liederen voor de
Kerstbijeenkomsten
van D.V. 24-27 december
Toelichting
Op zondagen gebruiken we naast de Psalmen
de bundel Op Toonhoogte (editie 2005). In dit
boekje staan de liederen die niet in die bundel
staan. De liederen zijn op volgorde in het boekje
opgenomen. Ze worden per bijeenkomst
weergegeven.
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Kerstzangavond (21.00 uur)
Als alles duister is
(Liedboek 598)
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.

Komt allen tezamen
(Op Toonhoogte 73)

Er is een roos ontloken
(Liedboek 473)
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.
Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
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toen Gabriël haar groette
in 't midden van de tijd.
Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.

Ere zij God
(Op Toonhoogte 65)

Hoor de eng’len zinger d’eer
(Op Toonhoogte 68)

In ons hart geboren
(Sela)
Jezus, word vandaag en elke dag
in ons hart geboren;
God dichtbij als nooit tevoren.
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw
in ons hart geboren.
Maak ons uw voeten.
Maak ons uw handen.
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.
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Jezus, word vandaag en elke dag
in ons hart geboren;
God dichtbij als nooit tevoren.
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw
in ons hart geboren.
Maak ons uw oren.
Maak ons uw lippen.
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.
Jezus, word vandaag en elke dag
in ons hart geboren,
God dichtbij als nooit tevoren.
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw
in ons hart geboren.

Licht in de nacht
(Op Toonhoogte 76)

Eer zij God in onze dagen
(Op Toonhoogte 64)

Stille nacht
(Op Toonhoogte 83)
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Ochtenddienst op 1e Kerstdag
(9.30 uur)
Wijs mij de weg naar Bethlehem
(Op Toonhoogte 2015, nr. 105)

Wijs mij de weg naar Bethlehem,
het lijkt zo eindeloos ver.
In deze nacht hoor ik een stem,
zie ik een licht, een ster.
Vertel mij dan tot wie ik ga,
een Koning, kwetsbaar klein,
die wacht tot ik naar binnenga,
om dichtbij Hem te zijn.
Wijs mij de weg naar Bethlehem,
mijn Koning tegemoet.
Als nergens anders plaats meer is,
leid mij dan naar U toe.
Toon mij hoe U Verlosser bent,
als Koning, zonder kroon.
U heeft Uw rijkdom afgelegd,
zo bent U Mensenzoon.
In deze nacht aanbid ik Hem,
zit aan Zijn voeten neer.
Met lege handen zie ik Hem,
mijn koning die ‘k vereer.
U toont het beeld van God aan mij,
Zijn menselijk gezicht.
O kind van vrede, Gods geheim,
dat heel mijn hart verlicht.
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Afkondigingen
Psalm 108: 1
Stil gebed
Bemoediging en groet
Blaas de bazuin en sla de trom
(Op Toonhoogte 62: 1, 2)

Jubel het uit
(Op Toonhoogte 72: 1)

Geloofsbelijdenis
Er is een kindeke
(Op Toonhoogte 341)

Gebed
Lezing: Lukas 2: 1-20
Komt verwondert u hier mensen
(Op Toonhoogte 74)

Preek
Tekst: Lukas 2: 7
De titel: “Een sprong in het diepe”
Twee punten:
1. Inspringen
2. Om uit te redden
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Psalm 98: 1
Dankgebed
Ere zij God
(Op Toonhoogte 65)

Zegen
Wij zijn de herders
(Op Toonhoogte 347)
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Avondviering op 1e Kerstdag
(21.00 uur)
Toen alles duister was
Toen alles duister was, ontstak u een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft en nooit meer doven zal.
Toen alles duister was, ontstak u een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft en nooit meer doven zal.

Welkom
Via Bethlehem
Niet zomaar een nacht als zo velen, niet zomaar een lied
of gedicht.
Geen loze belofte, geen valse hoop, maar het lang
verwachte Licht.
De Weg en de Waarheid, het Leven, de enige echte
manier
om tot de vervulling te komen. Verwelkom de Zoon, Hij is
hier.
Hij bemoeit zich met ons via Bethlehem en spreekt tot
ons hart hier en nu.
Hij geeft zich in Hem Die ons voor is gegaan. Ga mee via
Bethlehem!
Meer dan een ster aan de hemel, meer dan een
engelenkoor
Veel meer dan een stal en een kribbe, dit gaat alle tijden
door.
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Gedicht
U raakt mijn hart
Uw komst op aard’, als heel klein kind,
Dat raakt mijn hart, ik ben Uw kind.
U bent de hoop, voor deze aard’,
Wij loven U, U bent het waard.
De herder kwam, de engel zingt.
Zij brengen eer aan ’t Koningskind.
Daar in die stal, in Bethlehem
Geeft iedereen, de eer aan Hem.
Wij eren, wij prijzen, aanbidden U. (4x)

Adoration/In aanbidding
Lord in rev’rence we have come,
King of all creation.
Now before Your only Son
we bow in adoration.
Prince of peace, Immanuel,
Savior in a manger.
You have come with us to dwell,
nevermore a stranger.
In aanbidding komen wij,
Koning van het leven.
Voor uw Zoon, Heer, buigen wij
om Hem de eer te geven.
Vredevorst, Emmanuel,
Heiland in een kribbe.
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U werd onze metgezel,
troostend in ons midden.

Lezing 1: Johannes 1: 1-14
U bent het licht
In Bethlehem werd U voor ons geboren,
U lag in ’t stro met doeken om U heen.
Gewoon als kind, het lijkt zo heel eenvoudig,
Maar juist daardoor brak U mijn hart van steen.
Refrein:
U bent het Licht dat kwam naar deze wereld,
Gods eigen Zoon, als baby in een stal.
God als mens, een niet te snappen wonder,
U bent het Licht dat eeuwig schijnen zal.
Soms ben ik bang en is mijn hart onrustig,
mijn levenslicht van binnen lijkt gedoofd.
Dan moet ik steeds weer aan die kribbe denken,
Omdat Uw Licht mij rust en kracht beloofd.
Refrein (3x)

Jezus, licht in de duisternis
(Opwekking 627)
Jezus, licht in de duisternis,
Jezus, Vaders getuigenis,
Jezus, liefde die eeuwig is,
ik prijs U.
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Jezus, weg die ik volgen moet,
Jezus, waarheid volmaakt en goed,
Jezus, leven in overvloed,
ik prijs U.
Waar zou ik gaan zonder U,
waarom bestaan zonder U?
Jezus, mijn hoop en mijn kracht
U bent mijn Heer, U bent mijn Heer.
Jezus, totdat ik bij U ben,
Jezus en U volkomen ken.
Jezus, geef ik mijn hart en stem
en prijs U.
Waar zou ik gaan zonder U,
waarom bestaan zonder U?
Jezus, mijn hoop en mijn kracht
U bent mijn Heer, U bent mijn Heer.

Lezing 2: Filippenzen 2: 5-10
In ons hart geboren
Refrein:
Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren;
God dichtbij als nooit tevoren.
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in ons hart
geboren.
Maak ons uw voeten. Maak ons uw handen.
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.
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Refrein
Maak ons uw oren. Maak ons uw lippen.
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.
Refrein

Gedicht
Kom, vier het feest met mij
Een vreugdevuur gaat van huis tot huis
en zet alle harten in vuur en vlam.
Het wonder dat de Verlosser kwam,
geeft ons reden om kerstfeest te vieren.
Kom, vier het feest met mij,
kom, dans en zing want jij hoort erbij.
Deel de vreugde met arm en rijk,
dat Jezus voor ons is gekomen.
In alle landen op heel de aarde
beleven mensen het met elkaar.
Een nieuw begin in een grauw bestaan,
waaruit vreugde en kleur zijn verdwenen.
Kleur nu je leven met rood van liefde,
met wit van vrede en groen van hoop.
En houd je vast aan wat is beloofd,
want het rijk van het licht is gekomen.
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Emmanuel, reach for me
Refrein:
Emmanuel, reach for me, Emmanuel, I’ll be free.
Emmanuel, Your love so strong, Emmanuel, to You I will
hold on. (2x)
Guide me through darkness and sorrow, when the path is
so hard to find.
You’re the light I will follow, fill my heart and my mind.
Refrein
I know you’ll always be with me, I know you’ll always be
by my side.
Even if I lose direction, Your arms are open wide.
Refrein (2x)
Vertaling:
Strekt U zich uit naar mij, Immanuël. Uw liefde is zo sterk, U
zal vasthouden!
Wilt U mij leiden door donkere en verdrietige tijden, als het pad
moeilijk te vinden is.
U bent het licht, dat ik wil volgen, vul mijn hart en verstand.
Ik weet dat U altijd bij mij bent, dat U naast mij staat.
Ook als ik de weg kwijtraak, bent U er, met open armen.

Slotwoord
God zal met ons zijn
God zal met u zijn
God is Immanuël.
God zal met u zijn
De God van Israël.
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God zal met ons zijn
God is Immanuël.
God zal met ons zijn
De God van Israël.
Altijd in je leven, altijd overal.
Weet dan dat die Koning bij je blijven zal.
Ver weg in de wereld, waar je heen zal gaan.
Hij zal bij je blijven, Jezus is zijn Naam.
God zal met ons zijn
God is Immanuël.
God zal met ons zijn
De God van Israël.
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Ochtenddienst op 2e Kerstdag
(9.30 uur)
In de donkere nacht (Op Toonhoogte 2015, nr. 85)
In de donkere nacht
verschijnt een licht
en de duisternis
krijgt het niet in haar macht.
Eeuwenlang al voorzegd:
het woord van God
dat geboren wordt.
Hoop waar de wereld op wacht.
In het licht van Gods Zoon,
zien wij zijn goedheid,
zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,
brengt Hij in kleinheid
zijn grootheid dichtbij.
Niemand ziet Gods gezicht,
maar in zijn zoon
wordt Hij een persoon,
maakt Hij bekend wie Hij is.
In mijn donkere nacht
verschijnt zijn licht
en de duisternis
krijgt het nooit in haar macht.

Afkondigingen
15

Heerlijk klonk het lied der eng’len
(Weerklank 122)
Heerlijk klonk het lied der Eng'len,
in het veld van Ephrata:
ere zij God in de hoge,
looft de Heer, Halleluja!
Refrein:
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen;
zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem.
Jezus kwam op aarde neder
als een kindje klein en teer;
maar, hoe arm Hij toen mocht wezen,
Hij was aller Hoofd en Heer.
Refrein
In een kribbe lag Hij neder,
weldra werd een kruis Zijn troon;
ja, om zondaars te verlossen,
droeg Hij spot en smaad en hoon.
Refrein
Leer ons bij Uw kribbe buigen,
leer ons knielen bij Uw kruis,
leer ons in Uw naam geloven,
neem ons eens in 't Vaderhuis.
Refrein

16

Stil gebed
Bemoediging en groet
Psalm 130: 1, 4
Geloofsbelijdenis
Heel gewoon
(Op Toonhoogte 343)

Gebed
Lezing 1: Psalm 130
Psalm 130: 2, 3
Lezing 2: Mattheüs 1: 18-25
Daar is uit 's werelds duist're wolken
(Op Toonhoogte 63: 1, 2, 3)

Preek
Tekst: Mattheüs 1: 21 en 25c
De titel: "De geboorte van de redding"
3 punten:
1. wij redden het niet
2. de HEERE redt!
3. laat je redden!

Psalm 98: 2
17

Dankgebed
Ere zij God
(Op Toonhoogte 65)

Zegen
God zal met ons zijn
(Op Toonhoogte 2015, nr. 408)
Refrein 1:
God zal met u zijn,
God is Immanuël,
God zal met ons zijn,
de God van Israel.

Refrein 2:
God zal met ons zijn,
God is Immanuël,
God zal met ons zijn,
de God van Israel.

Ver weg van het Kindje, ver weg overal.
Weet je dat die Koning bij ons blijven zal?
Ver weg in het oosten, waar wij gaan of staan,
Hij zal bij ons blijven, Jezus is Zijn naam.
Refrein 2
Jezus is de Koning, Hij is nu nog klein.
Straks zal Hij de Redder van de wereld zijn.
Ver weg in het oosten, waar wij gaan of staan,
Hij is onze Koning, Hij kent onze naam.
Refrein 2
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Avondviering op 2e Kerstdag
(21.00 uur)
Als alles duister is
(Sela)
Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft,
Een vuur dat nooit meer dooft.
(8x)
Als alles duister is.

Welkom met gebed
Jezus hoop van de volken
(Opwekking 618)
Jezus, hoop van de volken,
Jezus, trooster in elk verdriet;
U bent de bron van hoop die God ons geeft.
Jezus, licht in het duister,
Jezus, waarheid die overwint;
U bent de bron van licht die in ons leeft.
U overwon in elke nood,
U brak de banden
Van de dood.
U bent de hoop
In ons bestaan.
U bent de rots
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Waarop wij staan.
U bent het licht
Waardoor de wereld God kan zien.
U won van de dood,
Droeg onze pijn.
Nu mogen wij
Dicht bij U zijn.
Jezus de hoop,
Levend in ieder die gelooft.
Heer, ik geloof...

Verhaal
Amazing grace / Kom tot de vader
Amazing Grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now am found
Was blind but now I see
Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft,
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt
Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft,
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De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

Filmpje: Kerst in de gemeente
Verhaal
Lezing: Johannes 1: 1-18
Uitleg over Johannes 1: 1-18
Kerstnacht boven Bethlehem
(Sela)
In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.
En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, zijn naam is Jezus!
En opeens was daar een eng’lenmacht.
Een hemels leger prees de schepper.
Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.
Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezang
blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen!
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Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.
Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God, die zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.
Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij hem geen grenzen.
Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Verhaal
Komt, laten wij aanbidden
(Opwekking 529)
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
die Koning.
Want U alleen bent waardig,
Want U alleen bent waardig,
Want U alleen bent waardig,
o Koning.

Wij prijzen U voor eeuwig,
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Wij prijzen U voor eeuwig,
Wij prijzen U voor eeuwig,
o Koning.

Afsluiting dienst
My Lighthouse
(Rend Collective)
In my wrestling and in my doubts
In my failures You won't walk out
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea, oh oh
You are the peace in my troubled sea
In the silence, You won't let go
In the questions, Your truth will hold
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea, oh oh
You are the peace in my troubled sea
My Lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness, I will follow You
My Lighthouse, my lighthouse (oh oh)
I will trust the promise,
You will carry me safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore
I won't fear what tomorrow brings
With each morning I'll rise and sing
My God's love will lead me through
You are the peace in my troubled sea, oh oh
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You are the peace in my troubled sea, oh oh
You are my light
My Lighthouse, my lighthouse (Oh-oh-oh-oh-oh)
Shining in the darkness, I will follow You (Oh-oh-oh-ohoh)
My Lighthouse, my lighthouse (Oh-oh-oh-oh-oh)
I will trust the promise,
You will carry me safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore
Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms
Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms
Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms
Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms
My Lighthouse, my lighthouse (Oh-oh-oh-oh-oh)
Shining in the darkness, I will follow You (Oh-oh-oh-ohoh)
My Lighthouse, my lighthouse (Oh-oh-oh-oh-oh)
I will trust the promise,
You will carry me safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore
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Kerst op zondagmorgen
27 december (9.30 uur)
Een koning is geboren
(Op Toonhoogte 339)

Afkondigingen
Komt verwondert u hier mensen
(Op Toonhoogte 74: 1)

Stil gebed
Bemoediging en groet
Komt verwondert u hier mensen
(Op Toonhoogte 74: 2 en 3)

Wetslezing
Psalm 108: 1, 2
Gebed
Lezing 1: Mattheüs 1: 18-25
Lezing 2: Genesis 37: 3-11
Psalm 105: 10, 11, 24
Preek
De titel: "Een ongemakkelijke Kerst"
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Ik kniel aan Uwe kribbe neer
(Op Toonhoogte 69)

Dankgebed
Psalm 40: 1, 6
(De Nieuwe Psalmberijming)
Verlangend heb ik op de HEER gewacht.
Hij luisterde naar mijn gebed:
Hij heeft mij uit het slijk gered
en op een rots in veiligheid gebracht.
Ik was al opgegeven,
maar Hij liet mij herleven!
Nu zing ik tot zijn eer
een nieuw verlossingslied.
Laat ieder die het ziet
vertrouwen op de HEER.
Wie zijn geluk alleen van U verwacht
zal lachen en zal vrolijk zijn.
Wie op U bouwt, zingt dit refrein:
‘Groot is de HEER, geweldig is zijn macht.’
Ik ben in mijn ellende
voor U geen onbekende.
Mijn redder, dat bent U.
HEER, U vergeet mij niet;
U weet van mijn verdriet.
Mijn God, bevrijd mij nu.

Zegen
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Laat ieder het horen
(Op Toonhoogte 75)
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Heeft u vragen of wilt u reageren naar
aanleiding van de diensten, dan kunt u contact
opnemen met:
Ds. E. van Wijk, predikant
T 0416-272380
E predikant@hervormd-sprang.nl

Meer informatie over onze gemeente:
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