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DIENST 

 
Orgelspel :  

 
Liturgische schikking : Een feestelijke schikking.  
De open cirkel is bekleed met mos en bloemen. 

In het midden een bloemstuk met witte bloemen. 
 

Welkom  
 
Zang: Away in a manger 

 
Away in a manger, no crib for a bed, 

The little Lord Jesus laid down his sweet head. 
 
The stars in the sky looked down where he lay, 

The little Lord Jesus asleep in the hay. 
 

The cattle are lowing, the baby awakes, 
But little Lord Jesus no crying he makes. 
 

I love Thee, Lord Jesus, look down from the sky 
And stay by my cradle 'til morning is nigh. 

 
Be near me, Lord Jesus, I ask Thee to stay 

Close by me forever, and love me, I pray. 
 
Bless all the dear children in thy tender care, 

And take us to heaven, to live with Thee there. 
 

 
Votum en groet: 

 

Inleiding          

Gebed 
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Zang: lied 506 

 

Refrein 
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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. 
refrein: 
    Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, 

    wij loven U, koning en Heer! 
 

Lezing: Jesaja 11: 1-11 

Zang: lied 473 
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3. 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. 
 

Introductie schriftlezing 

Lezing: Lucas 1: 8-20 

 

Film kinderen 
 

 
Lied: So this is my baby 
 
So this is my baby 

My child, my son 

So tiny and helpless 

His life just begun 

 

What kind of a man 

Will he grow up to be? 

What kind of world 

Will he see? 

 

I hope he will love and be loved 

I hope he'll be wise and kind 

I hope he'll be gentle and good 

And I hope he'll be free 

 

 
 

 

Zo, dit is mijn baby 

Mijn kind, mijn zoon 

Zo klein en hulpeloos 

Net geboren 

 

Wat voor een man 

Zal hij later worden? 

Wat voor een wereld 

Zal hij zien? 

 

Ik hoop dat hij liefheeft en 

geliefd zal zijn 

Ik hoop dat hij wijs en aardig 

zal zijn 

Ik hoop dat hij zacht en goed 

zal zijn 

En ik hoop dat hij vrij zal zijn 
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Gedicht: Blijf Het Verhaal vertellen 
 
We trekken Het Verhaal 

als ooit de Vlaamse primitieven 
niet langer vol verlangen naar ons toe 

We kunnen het redelijkerwijs niet meer geloven 
Laten de oren hangen naar het consumptieve 
Zijn de strekking moe 

 
Daar komt het machteloos besef bij 

na elk appèl op het geweten 
je doet het toch nooit goed 

Wijs laten wij ons door niemand maken 
Woorden die ons moeten raken zijn versleten 
en zo zakt de moed 

We hebben geen behoefte meer aan vragen 

waar we geen antwoorden op weten 
en nog het minst van alles 
zitten we te wachten op een preek 

Maar wat blijft er over van een wereld 
zonder geloof in goed en beter 

Wat moet er worden van ons leven 
als de geest ontbreekt? 

Blijf Het Verhaal vertellen 
De wereld kan niet zonder 

en ieder pasgeboren kind 
is behalve een mysterie 

bewijs van het wonder 
dat het leven steeds opnieuw begint 

Freek de Jonge (geschreven in 2017) 

Overdenking  
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Zang: Go tell it on the mountain 

 

refrein: 

 Go, tell it on the mountain, 

 over the hills and everywhere; 

 go, tell it on the mountain  

 that Jesus Christ is born. 

 

1. While shepards kept theirs watching 

    over silent flocks by night,  

    behold, throughout the heavens  

    thers shone al holy light.  

 

refrein: 

 Go, tell it on the mountain, 

 over the hills and everywhere; 

 go, tell it on the mountain  

 that Jesus Christ is born. 

 

2. The shepards feared and trembled 

 when lo! above the earth, 

 rang out the angel chorus 

 that hailed our Saviour’s birth! 

 

refrein: 

 Go, tell it on the mountain, 

 over the hills and everywhere; 

 go, tell it on the mountain  

 that Jesus Christ is born. 

 

3. Down in a lonely manger 

 the humble Christ was born, 

 and God sent our salvation 

 that blessed Christmas morn. 
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refrein 

 Go, tell it on the mountain, 

 over the hills and everywhere; 

 go, tell it on the mountain  

 that Jesus Christ is born. 

 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dankgebed 
 

Gebed in stilte 
 

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. 

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 
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Lied: Rainbow (Kacey Musgraves) 
 

When it rains, it pours      Als het regent dat het giet 

But you didn't even notice     Maar je hebt niet eens gemerkt 

it ain't rainin' anymore     dat het niet meer regent 

It's hard to breathe       Het is moeilijk om te ademen 

when all you know is      als alles wat je weet is 

The struggle of stayin' above   de strijd van blijven 

 the risin' water line      boven de stijgende waterlijn 

 

refrein 

Well, the sky has finally opened  Nou, de lucht is eindelijk geopend 

The rain and wind stopped blowin' De regen en wind zijn gestopt 

But you're stuck out in the same  Maar je zit vast in dezelfde oude   

ol’ storm again        storm again 

You hold tight to your umbrella  Je houdt je paraplu stevig vast 

 

Well, darlin', I'm just tryin' to tell  Wel, schat, ik probeer je   

ya             gewoon te vertellen 

That there's always been a rainbow Dat er altijd een regenboog  

hangin' over your head     Die boven je hoofd hangt 

If you could see what I see,    Als je kon zien wat ik zie 

you'd be blinded by the colors   Je zou verblind worden door de  

             kleuren 

Yellow, red, and orange, and green, Geel, rood en oranje en groen 

and at least a million others    En minstens een miljoen  anderen 

So tie up the bow, take off your coat, Dus bind de boot vast, 

and take a look around     doe je jas uit en kijk eens rond 

 

refrein 

Well, the sky has finally opened  Nou, de lucht is eindelijk geopend 

The rain and wind stopped blowin' De regen en wind zijn gestopt 

But you're stuck out in the same  Maar je zit vast in dezelfde oude   

ol’ storm again        storm again 

You hold tight to your umbrella  Je houdt je paraplu stevig vast 

 

Well, darlin', I'm just tryin' to tell  Wel, schat, ik probeer je    

ya             gewoon te vertellen 

That there's always been a rainbow Dat er altijd een regenboog  

hangin' over your head     Die boven je hoofd hangt 
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Oh, tie up the bow, take off your,  Oh, bind de boot vast, doe je jas 

coat,            jas uit 

and take a look around     En kijk eens rond 

Everything is alright now     Alles is in orde nu 

 

refrein 

Well, the sky has finally opened  Nou, de lucht is eindelijk geopend 

The rain and wind stopped blowin' De regen en wind zijn gestopt 

But you're stuck out in the same  Maar je zit vast in dezelfde oude   

ol’ storm again        storm again 

You hold tight to your umbrella  Je houdt je paraplu stevig vast 

Well, darlin', I'm just tryin' to tell  Wel, schat, ik probeer je    

ya             gewoon te vertellen 

That there's always been a rainbow Dat er altijd een regenboog  

hangin' over your head     Die boven je hoofd hangt 

 

 

Mm, mm, mm        Mm, mm, mm 

It'll all be alright        Het komt allemaal goed 

 

        

 

 

 

Zending en zegen 
 
 

 
*** 
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