
Kerstnachtdienst 2021 De Ark Aanvang: 20.00 uur (deuren open: 19.30 uur). 
Meditatie: Ds. Van Zanden.   Koor: Eiland Urk, o.l.v. Gerrit Schinkel  
Organist: Hugo van der Meij Pianist: Henk Frank Strijkers 

Samenzang: Komt allen tezamen. 
1.Komt allen te zamen, 
jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. 
Nu daagt het in het oosten.  

Refrein:  
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 

2. De hemelse eng'len 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak. 

Spoeden ook wij ons met eerbied'ge 
schreden!  
Refrein 

3. Het eeuwige Godswoord, 
eeuwig licht des Vaders, 
zien wij gehuld in het mens'lijk vlees: 
goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
Refrein 

4. O Kind, ons geboren 
sluim'rend in de kribbe, 
neem onze liefd' in genade aan! 
U die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Refrein 

Samenzang: Nu daagt het in het oosten 
1. Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

2. De duisternis gaat wijken 
van d' eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

3. Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 

naar 't scheen van God verlaten, 
begroeten 't morgenrood. 

4. De zonne, voor wier stralen 
het nacht'lijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus,'t eeuwig licht! 

5. Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

Opening en gebed door Ds v Zanden. 

Samenzang : Nu zijt wellekome. 
1. Nu zijt wellekome, 
Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, 
van alzo veer! 
Nu zijt wellekome 
van de hogen hemel neer. 
Hier al op dit aardrijk 
zijt Gij gezien nooit meer. 
Ontferm U, Heer 

2. 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. 
Bethl'em is de stede, 
daar is 't geschied voorwaar." 
Ontferm U, Heer! 

3. Wijzen uit het Oosten, 
uit zo verren land, 
zij zochten onze Here 
met offerand. 
Z'offerden ootmoediglijk 
mirr', wierook ende goud 
t' eren van dat kinde, 
dat alle ding behoudt. 
Ontferm U, Heer! 



Eiland Urk:   
1 Psalm 100                                          Arr G. Schinkel 
1. Juich, aarde, juicht alom den HEER; 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

3. Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
Met lofzang in Zijn heilig hof; 

Looft Hem aldaar met hart en stem; 
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem. 

4. Want goedertieren is de HEER; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht. 

2 In de stille kerstnacht        G Holts, Tekst kasper Haar 
1. In de stille kerstnacht, scheen een licht zo schoon, 
Jezus is geboren, hij, Gods eigen Zoon; 
Eng`len koren zongen, jub`lend: God zij eer, 
Vrede op de aarde, lof zij onze Heer. 

2. In die heil`ge kerstnacht, straald` een licht zo schoon, 
Herders uit de velden, knielden voor Gods Zoon; 
Hij, de Heer der Heeren, Koning van `t heelal, 
Kwam voor onze zonden, lag daar in een stal. 

3. In deez donk`re wereld, schijnt een licht zo schoon, 
Laten wij ook knielen, buigen voor Gods Zoon; 
Laten wij Hem loven, prijzen Hem steeds weer, 
Danken voor zijn liefde, Amen, God zij d`eer 

3 Lang geleden                   Loek v Leenden  Arr MW kramer.         
1. Lang geleden in Efratha’s velden                                             
lagen herders en hielden trouw de wacht.                         
Tot een schijnsel kwam uit de hemel 
In die koude, donk' re nacht 
En de Eng'len koren zongen 
't lied van liefde en van vreugd. 
Vreed' op aarde, God zij d'ere                      
vreed' op aarde, wees verheugd.                   

2. En het licht dat daar toen heeft 
geschenen, 
was het licht dat uitstraalt van Gods troon. 
't Was het licht van liefde en leven, 
van de Vader en de Zoon. 

En de Eng'len koren zongen 
't lied van liefde en van vreugd. 
Vreed' op aarde, God zij d'ere, 
vreed' op aarde, wees verheugd. 

3. Laat het licht van geloof, hoop en liefde, 
op mij schijnen, vervul mijn hart daarmee. 
Dat 'k U eeuwig lovend mag danken, 
Heere Jezus, is mijn bee! 
Dank Heer Jezus, voor Uw liefde, 
voor wat U eens deed voor mij! 
Door het wonder van Uw liefde, 
mag ik leven, ben ik vrij 

Samenzang. Ps 98 vers 2 en 4 
2. Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt. 
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
Nu onze God Zijn heil om schenkt. 
Juich dan den Heer' met blijde galmen, 
Gij ganse wereld, juich van vreugd. 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 

4. Laat al de stromen vrolijk zingen, 
De handen klappen naar omhoog; 
't Gebergte vol van vreugde springen 
En hupplen voor des Heeren oog. 
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten, 
De wereld in gerechtigheid; 
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet 
zwichten, 
Wordt in rechtmatigheid geleid. 



Schriftlezing:  Lucas 2 : 1 – 20  
1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de 
wereld ingeschreven moest worden. 2 Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius 
over Syrië stadhouder was. 3 En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder 
naar zijn eigen stad. 4 Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, 
naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van 
David was, 5 om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger 
was. 6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren 
zou, 7 en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de 
kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. 
8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts 
de wacht hielden over hun kudde. 9 En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de 
heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. 10 En de engel zei 
tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het 
volk wezen zal, 11 namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van 
David; Hij is Christus, de Heere. 12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden 
in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. 13 En plotseling was er bij de engel een 
menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: 14 Eer zij aan God in de 
hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. 15 En het geschiedde, 
toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar 
zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de 
Heere ons bekendgemaakt heeft. 16En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en 
het Kindje liggend in de kribbe. 17 Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het 
woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. 18 En allen die het hoorden, 
verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. 19 Maar Maria 
bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. 20 En de herders keerden terug 
en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot 
hen gesproken was. 

Samenzang: Er is een kindeke geboren op aard. 

1. Er is een Kindeke geboren op d' aard, 
   er is een Kindeke geboren op d' aard: 
   't kwam op de aarde voor ons allemaal, 
   't kwam op de aarde voor ons allemaal. 

2. 't Kwam op de aarde en het had er geen 
huis; 
   't Kwam op de aarde en het had er geen 
huis; 

   't kwam op de aarde en het droeg al zijn 
kruis. 
   't kwam op de aarde en het droeg al zijn 
kruis. 

3. Er is een Kindeke geboren in 't strooi; 
   er is een Kindeke geboren in 't strooi; 
   't lag in een kribbe bedekt met wat hooi, 
   't lag in een kribbe bedekt met wat hooi. 

Eiland Urk: ’t was in die stille nacht  arr. en tekst G. Schinkel 
Vers 1: 
`t Was in die stille nacht, die heil`ge nacht, 
Dat God naar d`aarde kwam, heil en vree 
ons bracht; 
Juicht aarde juicht alom, naar `s Hemels 
heiligdom, 
Smeek God en zeg nu kom, kom ook in 
mijn hart. 

Vers 2: 
`t Was in die stille nacht, rond Bethlehem, 
Door de profeet voorspeld luister hoor zijn 
stem; 
Gij Bethlehem Efratha, uit u komt voort 
gena, 
Daar klonk op Golgotha: Vader `t is 
volbracht; 
Daar is `t geschied die nacht, in die stille 
nacht.  



O heilige nacht   S. Adams 

O heil'ge Nacht! Wij luist'ren naar Uw 
zangen, 
wij zien verheugd op het Licht van 
Bethlehem. 
Machten des doods, zij hielden d'aard 
gevangen, 
maar blij en troostvol klonk der eng'len 
stem, 
laat Oost en West de blijde mare horen, 
God zond Zijn Zoon als drager onzer 
schuld: 
Juicht, volken, juicht, uw Heiland is 
geboren, 
Geeft Gode d'eer, Zijn Heilwoord is vervuld. 
Geeft Gode d'eer, Zijn Heilwoord is vervuld. 

Laat ons dan saam den HEERE ere geven, 
die ons zo trouw en zo liefderijk gedenkt. 
Wijdt Hem uw kracht, uw hart, geheel uw 
leven, 
Die nu Zijn Zoon door Zijn tere liefde 
schenkt. 
Laat Oost en West de blijde mare horen, 
doet alle volken 't grote heil verstaan: 

Juicht, volken, juicht, uw Heiland is 
geboren, 
Geef Gode d`eer, zijn heilwoord is vervuld, 
Geef Gode d`eer, zijn heilwoord is vervuld. 

Meditatie door Ds. Van Zanden  

Samenzang: ps 68 vers 10 
10. Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen?  

Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
Zelfs bij het naadren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 

Eiland Urk:  Boven Efratha`s velden                Rado Simoniti    Tekst G Schinkel. 

Boven de velden, van het land Efratha, 
Boven de velden, klonk het Halleluja. 

Boven al die velden, klonken eens stemmen, 
Zij prezen Gode, uit `d hoge gena. 

Solo: 
Herders zij vreesden, maar een stem sprak vrees niet. 
Herders zij beefden, `d engel sprak komt en ziet. 

Heden is geboren, `t Kindje in de kribbe, 
Heden is geboren, door Maria bemind. 

Solo: 
Haast u gaat henen, naar `t lief kind in de stal. 
Ik zal u zeggen, waar het kind liggen zal. 

Zie ik zeg u blijdschap, die al `t volk zal wezen, 
Zie ik zeg u blijdschap, uit de hemel gena. 
Kerstfeest uit den hoge, dat men God nu love, 
Kerstfeest uit den hoge, door het kruis, Golgotha. 



    
 Stille Nacht                  Arr G Schinkel laatste couplet samen met gemeente 

1. Stille nacht, heilige nacht, 
Davids Zoon, lang verwacht,  
Die miljoenen eens zaligen zal,  
werd geboren in Bethlehems stal,  
Hij, der schepselen Heer,  
Hij, der schepselen Heer.  

2. Hulploos Kind, heilig Kind,  
Dat zo trouw zondaars mint,  
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,  
werd `G in stro en in doeken gelegd.  

Leer me U danken daarvoor, 
Leer me U danken daarvoor.  

3. Samen met gemeente 
Stille nacht, heilige nacht,  
Heil en vree wordt gebracht  
aan een wereld, verloren in schuld;  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen, Gode zij eer, 
Amen, Gode zij eer. 

Samenzang: Heerlijk klonk het lied der eng’len. 

1. Heerlijk klonk het lied der Eng'len, 
   in het veld van Ephrata: 
   ere zij God in de hoge, 
   looft de Heer, Halleluja! 

Refr. Vrede zal op aarde dagen, 
      God heeft in de mens behagen; 
      zalig, die naar vrede vragen, 
      Jezus geeft die, hoort Zijn stem. 

2. Jezus kwam op aarde neder 
   als een kindje klein en teer; 

   maar, hoe arm Hij toen mocht wezen, 
   Hij was aller Hoofd en Heer. Refr. 

3. In een kribbe lag Hij neder, 
   weldra werd een kruis Zijn troon; 
   ja, om zondaars te verlossen, 
   droeg Hij spot en smaad en hoon. Refr. 

4. Leer ons bij Uw kribbe buigen, 
   leer ons knielen bij Uw kruis, 
   leer ons Uw naam geloven, 
   neem ons eens in 't Vaderhuis. Refr. 

slot woord Voorzitter v Eiland urk. 

Sluiting en dankgebed Ds. van Zanden 

Slotlied: Ere zij God.  (samen met het koor).  

Ere zij God, ere zij God 
In de hoge, in de hoge, in de hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen een welbehagen 
Ere zij God in den hoge (2x) 
Vrede op aarde, vrede op aarde (2x) 
In den mensen, in den mensen, een welbehagen 
In den mensen, een welbehagen, een welbehagen 
Ere zij God, ere zij God 
In den hoge, in den hoge, in den hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In den mensen een welbehagen 
Amen, amen


