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De nacht wordt verlicht



DIENST VAN DE VOORBEREIDING:

SAMENZANG VOORAF

allen zingen liedboek 477: 
‘Komt allen tezamen’

1.  Komt allen tezamen, 
 jubelend van vreugde: 
 Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
 Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren 
 Komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden die Koning. 

2.  De hemelse englen 
 riepen eens de herders 
 weg van de kudde naar ‘t schamel dak. 
 Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
 Komt, laten wij aanbidden...

3.  Het licht van de Vader, 
 licht van den beginne, 
 zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 
 goddelijk kind, gewonden in de doeken! 
 Komt, laten wij aanbidden... 

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

[allen + soliste:]
5.  Zingt aarde en hemel,
 zingt nu eng’lenkoren,
 zingt alle scharen rondom de troon:
 Glorie aan God en vrede voor de mensen!
 Komt, laten wij aanbidden...

zingen lied 483: 
‘Stille Nacht, heilige Nacht’ 

[soliste a capella]
1. Stille Nacht, heilige Nacht
 Alles schläft, einsam wacht
 Nur das traute hochheilige Paar
 Holder Knabe im lockigen Haar
 Schlaf in himmlischer Ruh
 Schlaf in himmlischer Ruh 



[allen:]
1. Stille nacht, heilige nacht!
 Davids Zoon, lang verwacht,
 die miljoenen eens zaligen zal,
 wordt geboren in Betlehems stal,
 Hij, der schepselen Heer,
 Hij, der schepselen Heer.

[soliste a capella]
2. Stille Nacht, heilige Nacht
 Gottes Sohn, oh wie lacht
 Lieb’ aus deinem göttlichen Mund
 Da uns schlägt die rettende Stund
 Christ, der Retter ist da
 Christ, der Retter ist da

[allen:]
3.  Stille nacht, heilige nacht!
 Vrede en heil, wordt gebracht
 aan wereld, verloren in schuld;
 Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
 Amen, Gode zij eer!
 Amen, Gode zij eer!

Welkom door de ouderling

Intochtslied 498 
‘Betlehem, o uitverkoren stad’ 
(Once in royal Davids city) 

[allen gaan staan]

[soliste:]
1. Once in royal Davids city,
 Stood a lowly cattle shed,
 Where a mother laid her Baby,
 In a manger for His bed:
 Mary was that mother mild,
 Jesus Christ, her little Child.

[allen:]
2.  In het ondoordringbaar duister,
 in onzekerheid en pijn,
 in het land van licht noch luister
 zal Hij onze redder zijn.
 Koning Jezus, gloria,
 Zoon van God, halleluja.



[soliste:]
3.   He came down to earth from heaven,
 Who is God and Lord of all,
 And His shelter was a stable,
 And His cradle was a stall:
 With the poor, and mean, and lowly,
 Lived on earth our Saviour holy.

[allen:]
4.  Trouw en goedheid zullen wonen
 in het land dat Hij bemint.
 Vorsten, heersers, machten, tronen
 zullen buigen voor dit kind.
 Koning Jezus, gloria,
 Zoon van God, halleluja.

[allen + soliste:]
5.  ‘Ere in de hoge’ zingen
 alle engelen tezaam
 voor de herder der geringen
 tot de glorie van zijn naam.
 Koning Jezus, gloria,
 Zoon van God, halleluja.

[allen blijven staan]

MOMENT STILTE VOOR GEBED EN INKEER

bemoediging en drempelgebed
voorganger: Ons begin is in de naam van 

de levende God
allen:   die liefde is en grond van ons 

bestaan
voorganger: die het licht roept in de nacht
allen:   en in een kind ons nabij komt

voorganger: Donker is de wereld
allen:   en duister vaak ons hart.
voorganger: Naar vrede verlangen wij
allen:   zegen ons met uw licht 
  
[allen gaan zitten]



Zingen lied 505: 
‘In de nacht gekomen’
[soliste:]
1.  In de nacht gekomen
 kind van hoger hand,
 licht in blinde ogen,
 licht dat zingend brandt,
 kom in onze dagen,
 kom in onze nacht,
 hoor de aarde klagen – 
 Heer, de wereld wacht.

[allen:]
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.

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

DIENST VAN HET WOORD

 
gebed van de kerstnacht 
 
schriftlezing: Jesaja 9: 1 - 6 

1 Het volk dat in duisternis ronddoolt
 ziet een schitterend licht.
 Zij die in het donker wonen
 worden door een helder licht beschenen.
2  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.
3  Het juk dat op hen drukte,
 de stok op hun schouder, de zweep van de 

drijver,
 u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
4  Iedere laars die dreunend stampte
 en elke mantel waar bloed aan kleeft,
 ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
5 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.
6 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.

allen zingen lied 482 
‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’ 

1. Er is uit ‘s werelds duist’re 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!

2. De loden last die op ons drukte,
 de stang, het juk, ons ongeluk,
 de zweep, de stok die diep deed bukken,
 verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk,
 verbrand de laarzen der soldaten
 en elke mantel rood van bloed,
 geen wapentuig meer door de straten –
 de velden vol van overvloed.

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.

schriftlezing: Lucas 2: 1 - 7
1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet 
af dat alle inwoners van het rijk zich moesten la-
ten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond 
plaats tijdens het bewind van Quirinius over Sy-
rië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten in-
schrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan 
kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea 



naar Judea, naar de stad van David die Betlehem 
heet, aangezien hij van David afstamde, 5 om 
zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn 
aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze 
daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 
7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstge-
borene. 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.

solozang: 
Maria Wiegenlied (Max Reger)

schriftlezing: Lucas 2: 8 - 14
8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht 
door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kud-
de. 9 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. 10 

De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik 
kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk 
met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in 
de stad van David jullie redder geboren. Hij is de 
messias,  de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken 
zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat 
in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 

En 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 alle mensen die hij 

liefheeft.’-

zingen lied 481 
‘Hoor, de engelen zingen de eer’
[allen]
1. Hoor de engelen zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!
 Vreed’ op aarde, ‘t is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
 Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
 zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!
 Hoor de engelen zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!

[allen + soliste]
3. Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
 Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,
 al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,
 dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.
 Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!



schriftlezing: Lucas 2, 15-20
15 Toen 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.’ 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen 
Maria aan en Jozef en het kind dat in de voeder-
bak lag. 17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze 
wat hun over dat kind was gezegd. 18 Allen die het 
hoorden stonden verbaasd over wat de herders 
tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze 
woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 
20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden 
en prezen om alles wat ze gehoord en gezien had-
den, precies zoals het hun was gezegd.

zingen lied 479 
Een lied weerklinkt in deze nacht

[couplet 1: soliste]
 Een lied weerklinkt in deze nacht,
 ooit ons door engelen gebracht.
 Een lied weerklinkt in deze nacht,
 ooit ons door engelen gebracht.
 Vreugdevol nieuws, want hier is Hij:
 de vorst van Gods barmhartigheid!

[couplet 2: vrouwen] 
 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.

[couplet 3: mannen]
 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 eng’len in,
 aanschouw de Zoon, dit nieuw begin!

[couplet 4: allen]
 Hij doet de duisternis teniet.
 En eng’len zingen ons dit lied:
 Hij doet de duisternis teniet.
 En eng’len zingen ons dit lied:
 glorie aan God, want vrede is
 nu hartslag der geschiedenis. 



OVERWEGING: 
De nacht wordt verlicht

zingen allen lied 475 
‘Ik mag hier aan uw kribbe staan’

1. Ik mag hier aan uw kribbe staan,
 Heer Jezus, licht en leven.
 Ik draag U als geschenken aan
 wat Gij mij hebt gegeven.
 U zij mijn hart en ziel gewijd,
 Mijn geest, mijn zin, mijn innigheid.
 O neem ze aan als gaven.

2. Voor ik als kind ter wereld kwam,
 zijt Gij voor mij geboren.
 Eer ik een woord van u vernam,
 hebt Gij mij uitverkoren.
 Voor dat 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 zoor het donker breekt
 en ’t ware licht in mij ontsteekt,
 hoe heerlijk zijn uw stralen.

gebeden, stil gebed en Onze Vader

collecte:  
 1) kerk  2) voedselbank

tijdens collecte solozang:
‘Cantique de Noël’

zingen samen slotlied 486 
‘Midden in de winternacht’

1.   Midden in de winternacht, ging de hemel open. 
 Die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen 
 Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet? 
 Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan 
 Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
 Christus is geboren! 



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 speelt gij niet? 
 Laat de citers slaan, blaas 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 danst gij niet? 
 Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan 
 Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
 Christus is geboren! 

4. Zie, reeds 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 blaas uw fluiten aan,
 Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-rom 
 Kere om, kere om, laat de beltrom horen 
 Christus is geboren!

uitzending en zegen

allen zingen 3x:
 ‘AMEN’

orgelspel 



MEDEDELINGEN:

Tijdelijke Taizé-gemeenschap in Rotterdam
Begin 2015 komen drie jongeren uit Duitsland 
en Noord-Ierland naar Rotterdam om een tij-
delijke leefgemeenschap te vormen in en om de 
Paradijskerk. Zij doen dit op voorstel van Taizé 
en uitnodiging van de Taizégroep Paradijskerk. 
Ze komen van 6/1 tot 6/2 en overnachten bij de 
zusters van Liefde op de Nieuwe Binnenweg. Ze 
nemen deel aan de (vele extra) Taizégebeden in 
de Paradijskerk, daarnaast gaan ze meehelpen 
bij diverse sociale projecten en bezoeken ze een 
aantal geloofsgemeenschappen in de stad. 
De jongeren betalen zelf hun reis naar Rotter-
dam, de Werkgroep Taizé Rotterdam heeft op 
zich genomen de verblijfskosten te financieren. 
De Werkgroep heeft een potje, maar daar zit niet 
genoeg geld in voor de hele verblijfsduur. 
Daarom is iedere gift welkom! Een even-
tuele bijdrage kan worden overgemaakt op 
NL20INGB0005746619, t.n.v. S. de Nooij, o.v.v. 
bijdrage leefgemeenschap.

Orgelconcert op tweede kerstdag
Na het succes van vorig jaar komt er opnieuw een 
kerstconcert van Wouter van der Wilt op tweede 
kerstdag in de Hoflaankerk. In het programma 
zijn allerlei bijzondere kerstcomposities opge-
nomen, zoals In Dulci jubilo van Sigfrig Karg-
Elert, Weihnachten van Max Reger en een aantal 
kerstcomposities van Johann Sebastian Bach.
De tweede helft van het concert staat in het teken 
van improvisatie over (kerst)liederen. U kunt uw 
verzoek  bij Wouter indienen voorafgaand aan 
het concert. 
De toegang is gratis, na afloop is er een collecte.
Aanvang 14.00 uur, kerk open om 13.30 uur.



KOMENDE DIENSTEN:

Kerstmorgen
protestants kralingen:
Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
m.m.v. de Cantorij Protestants Kralingen
hervormd kralingen west:
Pro Rege, 10 uur: ds Mark van Pelt

Zondag 28 december
protestants kralingen:
Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
hervormd kralingen west:
Hoflaankerk, 10 uur: ds C. van Duijn
Hoflaankerk, 17 uur: ds T.T.J. Pleisier

Oudjaar, woensdag 31 december
protestants kralingen:
Pro Rege, 17 uur: ds Rian Veldman
Oudejaarsvesper (met oliebollen en glühwein)
hervormd kralingen west:
Hoflaankerk, 19.30 uur: dhr G.M. van Meijeren

Zondag 4 januari
protestants kralingen:
Pro Rege, 10 uur: ds Rian Veldman
Koffie na de dienst

PROTESTANTS KRALINGEN:
kerkblad Caleidoscoop | www. protestantskralingen.nl

predikanten:
ds Ilse Hogeweg | t: (010) 435 41 44 

e: i.hogeweg@protestantskralingen.nl

ds Rian Veldman | t: 06 142 730 13
e: r.veldman@protestantskralingen.nl

HERVORMD KRALINGEN WEST:
kerkblad De Kralingse Kerk | www. hervormdkralingenwest.nl

predikant:
ds Mark van Pelt | t: (010) 202 54 42

e: mcvanpelt@hotmail.com 
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