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           KERSTMORGEN 2021 
 
 

 

De Kerstkaars wordt aangestoken  
Het licht waarvan wij dromen 
het grote licht is daar! 
Want Jezus is gekomen 
zo worden dromen waar.  
 
Welkom 
Openingsgebed 
 
Lied 477,1.2 
 
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning.  
 
De hemelse engelen 
riepen eens de herders  
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
Komt laten wij ...  
 
De lezing van het Kerstevangelie naar Lucas 
 
Lukas 2,1-20 
 
Lied 487, 1.2 

 

 

 Eer zij God in onze dagen, 
 eer zij God in onze tijd 
 Mensen van het welbehagen 
 roep op aarde vrede uit.  
 Gloria in ecxelsis deo 
 Gloria in ecxelsis deo 
 
 
 Eer zij God die onze Vader  

Kerk aan Zee  
Muiderberg 
 

 en die onze koning is. 
 Eer zij God die op de aarde 
 naar ons toe gekomen is 
  Gloria in excelsis deo 2x 
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Het Kerstverhaal. Ger Koopman, De Schaker 
 
 
Lied 486, 1.2.4 
 
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 bel-trom horen: 
Christus is geboren! 
 
Vrede was er overal, wilde dieren kwamen 
bij de schapen in de stal, en zij speelden samen. 
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! 
 
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 gebor 
 

 
 
Lied O denneboom  
 
O denneboom 
O denneboom  
Wat zijn je takken wonderschoon  
Ik heb je laatst in ’t bos zien staan  
toen zaten er geen kaarsjes aan 
O Denneboom, o denneboom  
Wat zijn je takken wonderschoon 
 
We danken en bidden 

Lied 476  Nu zijt wellekome  
 
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer, 
hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyrieleis.  
 
Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar, 
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar. 
Kyrieleis. 
 
Wijzen uit het Oosten uit zo verren land, 
zij zochten onze Here met offerand. 
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud, 
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyrieleis. 
 
 Gezegend om tot zegen te zijn 
 
Lied Ere zij God 
 
 Wij wensen u en jullie mooie Kerstdagen  
 
                     en  
 
          een goed en gezond 2022! 
 
 
 

 


