
 
 

Liturgie kerstavond 24 december  2022 
 
 

 
 
Voorganger:  ds. Janneke Herweijer 
Ouderling : Lies Walhout 
Diaken: Piet Verwijs 
Organist : Joël Boone 
Lector: Jenny Kole 
Beamer : Joan van der Velden 
Koster: Jan Kees Nieuwdorp 
Muzikale medewerking wordt verleend door Brassband Excelsior 
m.m.v. Horizio Hinneman en Mart Kouwer 
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Voor de dienst speelt Excelsior  bekende kerstliederen 
 

Preludium 
 

Woord van welkom 
 

Zingen : Lied 477 : 1 en 4 (Excelsior) 
 

 
 

4. O kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefde in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 

Lichtritueel: sterren vol verlangen. 
Er staan vijf sterren met kaarsen erachter, die één voor één 
worden aan gestoken. 
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Ster 1 
H:  Eeuwige, met de herders volgen wij de ster. Wij delen in hun 

verlangen naar bevrijding. We delen hun verlangen naar een 
beter, mooier en meer geheeld leven. We zien het licht van 
de ster en we hopen dat ons leven vervuld mag worden met 
geloof, hoop, liefde en rechtvaardigheid.  

 

Antwoordlied: Maria ging op reis, couplet 1 (NLB 497)(orgel) 

 
 

Ster 2  
Mart:  Eeuwige, laat deze ster ons brengen naar het kind, de 

eerstgeborene, de drager van toekomst. Laat ons de 
toekomst niet als grauw en doods ervaren, maar beziel ons om 
leven te geven, op weg te gaan en de mensen om ons heen te 
inspireren.  

 

Antwoordlied: Maria ging op reis, couplet 2 (NLB 497) 
 

Er was voor haar geen plaats. 
Zij legde na lang zoeken 
haar kind in stro en doeken. 
Kyrieleis. 

 

Ster 3 
Horizio:  Eeuwige, geef ons vrolijkheid wanneer wij de ster zien, en 

wakker in ons het verlangen aan niet op te geven, wanneer 
de omstandigheden van het leven tegenzitten. Geef dat wij 
onze harten voor elkaar openen en hulp bieden die vreugde 
schenkt.  
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Antwoordlied: Maria ging op reis, couplet 3 (NLB 497) 
 

De herders in het veld 
die mochten er van horen 
dat Jezus was geboren. 
Kyrieleis. 

 

Ster 4 
Mart: Eeuwige, met de wijzen volgen wij de ster. Wij delen in hun 

verlangen naar bevrijding. We zoeken naar antwoorden op 
onze vragen. We zoeken naar nieuwe wegen en soms nemen 
we een omweg. Geef dat wij aan leugens, kwaad, ergernis, 
pijn en geweld mogen ontkomen. 

 

Antwoordlied: Maria ging op reis, couplet 4 (NLB 497) 
 

De koningen van ver 
verlieten hun paleizen 
om naar de stal te reizen. 
Kyrieleis. 

 

Ster 5 
Horizio:  Eeuwige, wanneer de ster stil blijft staan, laat ons dan 

bewonderen, bidden, werken, lachen, vechten, zingen en 
onze tranen afwissen om met het Kind onze eigen toekomst 
te verwerkelijken en verder te gaan.  

 
Bemoediging  
Voorganger:  Wij zijn bij elkaar in de Naam van God, 

Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Nooit laat Hij ons los, wij horen bij Hem. 
Hier zijn wij God, wij zoeken U. 
Vriendschap en vrede van God, voor jullie, 
Voor ieder hier aanwezig. 
Voor de mensen overal op de wereld. Amen. 

  
Drempelgebed 
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Gedicht : Geen kerstcantate  van Hans Andreus 
 

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 heldere 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.  

 

Zingen : Lied 489 : 1 en 2  Komt ons in diepe nacht ter ore (orgel) 
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2. Geen ander teken ons gegeven 
geen licht in onze duisternis 
dan deze mens om mee te leven 
een God die onze broeder is. 
Zing voor uw God, Hij openbaarde 
in Jezus zijn menslievendheid. 
Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
en alle vlees aanschouwt het heil. 

 

Gebed, besloten met gezongen”Kyrie” ( 299 c) ( orgel) 
 

 
 

Zingen: lied 506: 1,2,4  Wij trekken in een lange stoet ( Excelsior) 
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2. Al zijt Gij nu nog maar een kind 
zo kwetsbaar, teer en klein, 
wij weten dat het rijk begint 
waarvan Gij Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint 
van oorlog en van pijn. 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 

 

4. Wij gaan op weg naar Betlehem, 
daar ligt Hij in een stal 
die koning in Jeruzalem 
voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem 
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en blij bazuingeschal: 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 

 

Lezing: Jesaja 9: 1-3, en 5 en 6 
 

Zingen : Lied 496 : Een ster ging op uit Israël ( orgel) 
 

 
 

2. De herders hebben het gezien 
in de geboortestal: 
daar was het vrede en sindsdien 
zingt elk dat overal. 
Daar was het leven argeloos, 
verlosten waren zij. 
Dor hout ging bloeien als een roos, 
woestijn werd tot een wei. 
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3. Gij morgenster en mensenzoon, 
breng ons de nieuwe tijd, 
waarin de wereld wordt bewoond 
door uw gerechtigheid. 
Dan is uw heil aan ons geschied, 
u allen even na, – 
dan zingt de schepping weer dit lied 
tot in de gloria. 
 

Lezing : Lucas 2 : 1-14 
 

Zingen : Lied 487 : 1 en 2   Eer zij God in onze dagen ( Excelsior) 
 

 
 

2. Eer zij God die onze Vader 
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 

 

Overweging 
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Orgelspel 
 

Zingen : Lied 505 : In de nacht gekomen. ( Excelsior) 
 

 
 

2. In de nacht gekomen 
kind dat met geduld 
eeuwenoude dromen 
eindelijk vervult, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
kom met uw gestage, 
milde overmacht. 

 

3. In de nacht gekomen, 
onmiskenbaar kind, 
kom, doorwaai de bomen, 
zachte zuidenwind, 
kom in onze dagen, 
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kom in onze nacht, 
laat uw morgen dagen, 
kom – de wereld wacht. 
 

Inzameling der gaven, terwijl Excelsior speelt 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

Slotlied: lied 482 : Er is uit ’s werelds duistere wolken., vers 1 en 3  
( orgel) 
 

 

 
 

3. Godlof, een kind is ons geboren, 
een held zal onze koning zijn, 
die raadsman, God-met-ons zal heten – 
die zoon zal ons tot vader zijn! 
Vorst die met vrede ons wil kronen 
van nu af tot in eeuwigheid, 
de Eeuwige zal hem doen tronen 
op recht en op gerechtigheid. 
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Zegen  
 

Gezegend is God, die verlangt naar ons verlangen 
Gezegend is God, die verlangt naar onze twijfel 
Gezegend is God, die verlangt naar ons zoeken 
Gezegend is God wiens naam wij niet durven noemen 
Gezegend is God, die het heimwee aanwakkert 
Gezegend is God die ons doet verlangen naar vrede. 
Moge de zegen van God, die wij stamelend noemen: 
Vader, zoon en heilige Geest, over ons neerdalen 
en altijd met ons blijven. 
 

Gezongen : Amen 
 
Na de dienst :   Ere zij God (Excelsior) 
 

Postludium  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na afloop van de dienst bent u van harte welkom om na te praten bij 
een glas glühwein of een kop warme chocolademelk en een 
kerststolletje. 
 


