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Muziek 
 
Welkom en mededelingen  
 
Zang: O Holy Night  
 
Aansteken van de adventskaarsen aan de Paaskaars  
 
Introïtuslied: 488: 1,3,4,5 (In den beginne was 
het woord) 
In den beginne was het woord, 
op aarde is zijn stem gehoord 
die spreken wil tot elk geslacht, 
Hij werd geboren in de nacht. 
 
Hij is de Heer, Hij werd een knecht, 
op Hem wordt alle last gelegd, 
Hij woont te midden van het kwaad, 
Hij troont in onze lage staat. 
 
Hij troont in onze lage staat 
waar al wat leeft verloren gaat, 
Hij kwam toen niemand naar Hem riep, 
dit licht dat zoveel luister schiep. 
 
Dit licht dat in het duister sliep 
is God die ons bij name riep, 
Hij roept totdat Hij wordt gehoord, 
in den beginne was het woord. 
 
 
Votum en Groet 
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Antwoordlied: Magnificat (3x)  

 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea 
Dominum 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.  
 
 
Gebed  afgewisseld met lied 491 (Kind ons 
geboren)  
V: Hoor ons zingende bidden 

 
 
1e lezing: Jesaja 9: 2 - 6  
U hebt het volk weer groot gemaakt, 
diepe vreugde gaf u het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst, 
zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 
Het juk dat op hen drukte, 
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, 
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 
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Iedere laars die dreunend stampte 
en elke mantel waar bloed aan kleeft, 
ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 
Een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 
Groot is zijn heerschappij, 
aan de vrede zal geen einde komen. 
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, 
ze staan vast, in recht en gerechtigheid, 
van nu tot in eeuwigheid. 
Daarvoor zal hij zich beijveren, 
de HEER van de hemelse machten. 
 
 
Lied: 482: 1,3 (Er is uit ’s werelds duistere 
wolken) 
Er is uit ’s werelds duistere wolken 
een groot licht stralend opgegaan – 
wie wonen in het diepste donker, 
zij zullen in het zonlicht staan. 
Glorie aan God, de overwinning 
is ongekend, de vreugde groot; 
de aarde jubelt – hoor ons zingen: 
wij delen in een rijke oogst! 
 
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 
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van nu af tot in eeuwigheid, 
de Eeuwige zal hem doen tronen 
op recht en op gerechtigheid. 
 
 
2e lezing: Lukas 2: 1-7 
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af 
dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten 
inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats 
tijdens het bewind van Quirinius over 
Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten 
inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan 
kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar 
Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, 
aangezien hij van David afstamde, om zich te laten 
inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande 
vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak 
de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een 
zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde 
hem in een doek en legde hem in een voederbak, 
omdat er voor hen geen plaats was in het 
nachtverblijf van de stad. 
 
 
Lied: 478: 1,2 (Komt verwondert u hier 
mensen) 
Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuwgeboren kind! 
Ziet, die ’t woord is, zonder spreken, 
ziet, die vorst is, zonder pracht, 
ziet, die ’t al is, in gebreken, 
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ziet, die ’t licht is, in de nacht, 
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is, 
wordt verstoten, wordt veracht. 
 
Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
hoe men Hem in doeken windt, 
die met zijne godheid wandelt 
op de vleugels van de wind. 
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 
zonder teken van verstand, 
die de hemel moet verblijden, 
die de kroon der wijsheid spant. 
Ziet, hoe tere is de Here, 
die ’t al draagt in zijne hand. 
 
3e lezing: Lukas 2: 8-20  
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht 
door in het veld, ze hielden de wacht bij hun 
kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij 
hen en werden ze omgeven door het stralende licht 
van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei 
tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed 
nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde 
zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie 
redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal 
voor jullie het teken zijn: jullie zullen een 
pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in 
een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de 
engel een groot hemels leger dat God prees met de 
woorden: 
‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde 
voor alle mensen die hij liefheeft.’ 
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Lied: 479 (Een lied weerklinkt in deze nacht)  
Een lied weerklinkt in deze nacht, 
ons ooit door engelen gebracht. 
Een lied weerklinkt in deze nacht, 
ons ooit door engelen gebracht. 
Vreugdevol nieuws, want hier is hij: 
de vorst van Gods barmhartigheid! 
 
Niet langer drukt ons droefheid neer: 
wij vinden vreugde in de Heer. 
Niet langer drukt ons droefheid neer: 
wij vinden vreugde in de Heer. 
Hij heeft ons van de nacht bevrijd, 
schept ons een dag vol zaligheid. 
 
Nu wijkt de zonde voor zijn licht. 
Ons leven wordt weer opgericht. 
Nu wijkt de zonde voor zijn licht. 
Ons leven wordt weer opgericht. 
Stem, mensen, met de engelen in, 
aanschouw de Zoon, dit nieuw begin! 
 
Hij doet de duisternis teniet. 
En engelen zingen ons dit lied. 
Hij doet de duisternis teniet. 
En engelen zingen ons dit lied: 
glorie aan God, want vrede is 
nu hartslag der geschiedenis. 
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Gedicht: Reisgenoot 
Jij kleine reisgenoot 
met je hand vol vlinders 
en je mond vol vragen  
kun jij mij dragen 
en mag ik  
met jou mee 
lopen onder de sterren?  
 
Jij kleine reisgenoot 
die je verwondert 
over veel dat mij ontgaat 
die grote tranen laat 
om wat mij niet meer raakt.  
 
neem mij mee 
naar alles 
wat ik niet meer weet 
en leer mij  
het licht opnieuw.  
 
Overdenking  
 
Muziek 
 
 
Voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde 
zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
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En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid! 
Amen. 
 
 
Uitzending en zegen  
 
 
Slotlied: 487: (Eer zij God in onze dagen) 
Eer zij God in onze dagen 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
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, 
gloria in excelsis Deo. 
 
Lam van God, Gij hebt gedragen, 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen, 
peis en vreê kyrieleis. 
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Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
Muziek 
 
 

De collecte is bestemd voor de landelijke beweging 
voor diaconale activiteiten ‘Geloof en Samenleving’. 
Dit jaar is er aandacht voor vluchtelingen, vrede en 
klimaat.  
 
U kunt uw bijdrage overmaken op:   
Diaconie: NL 37 INGB 0004 3181 82 t.n.v. 
Remonstrantse Diaconie Doesburg   
 
Algemeen rekeningnummer:  
Gemeente: NL 92 ABNA 053 88 36 911 t.n.v. 
Remonstrantse Gemeente Doesburg 
 
 
We wensen u gezegende kerstdagen.  
 
 
  

 
 

 
 
Afbeelding voorkant:  
Holy Mother & Child, Mike Moyers 2020  


