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Waar een klein Kind groot in is 
 
 
Instrumentaal intro 
 
 
Afkondigingen 
 
 
Stil gebed 
 
 
Votum en groet 
 
 
Samenzang: 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, 
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 bindt, 
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. 
 
O Heer Jesu, God en mense, 
die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij, dat ik door U wense, 
geef mij door uw kindsheid raad. 
Sterk mij door uw tere handen, 
maak mij door uw kleinheid groot, 
maak mij vrij door uwe banden, 
maak mij rijk door uwe nood, 
maak mij blijde door uw lijden, 
maak mij levend door uw dood! 

 
 
Koorzang: 

 De klokken klinken deze nacht 
 
 
Samenzang: Het Licht komt eraan 

Couplet 1 t/m 3  wordt voorgezongen door Femke en 
Mariët. Daarna zingen we verder met z'n allen. 
 
De wereld verwacht, 
een Redder in nood. 
Houd vast aan die hoop, 
het Licht komt eraan. 
 



 

In een tijd van verdriet, 
in momenten van pijn, 
voor wie gebroken zijn, 
het Licht komt eraan. 
 
Dichtbij kwam de dood, 
het lijden was groot. 
God geef ons weer hoop, 
het Licht komt eraan. 
 
De engel verscheen, 
hij zei wees niet bang. 
Je bent niet alleen, 
het Licht komt eraan. 
 
Ik twijfel niet meer, 
de hoop triomfeert. 
Mijn Redder, mijn Heer, 
het Licht komt eraan. 
 
O hoe lang nog mijn God, 
totdat U ons verlost. 
Strek Uw hand uit naar ons, 
het Licht komt eraan. 
 
Een prachtig geschenk 
voor een nederig hart. 
Een gloednieuwe start, 
het Licht komt eraan. 
 
 
 



 

De wereld verwacht 
een Redder in nood. 
Houd vast aan die hoop, 
het Licht komt eraan. 

 
 
Geloofsbelijdenis 
 
 
Gebed 
 
 
Schriftlezing: Lucas 1:26-38 en 46-56 
 

Aankondiging van de geboorte van Jezus 
26 In de zesde maand werd de engel Gabriël door God 
gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth 
was, 
27 naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van 
wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van 
de maagd was Maria. 
28 En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees 
gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend 
onder de vrouwen. 
29 Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn 
woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet 
kon zijn. 
30 En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, 
want u hebt genade gevonden bij God. 
31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult 
Hem de Naam Jezus geven. 



 

32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd 
worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader 
David geven, 
33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in 
eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. 
34 Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, 
aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? 
35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest 
zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u 
overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren 
zal worden, Gods Zoon genoemd worden. 
36 En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, 
in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die 
onvruchtbaar genoemd werd. 
37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. 
38 Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij 
geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van 
haar weg. 

 



 

De lofzang van Maria 
46 En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot, 
47 en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker, 
48 omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn 
dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig 
spreken, 
49 want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan 
en heilig is Zijn Naam. 
50 En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen 
die Hem vrezen. 
51 Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm. Hij heeft 
hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, 
uiteengedreven. 
52 Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen 
heeft Hij verhoogd. 
53 Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken 
heeft Hij met lege handen weggezonden. 
54 Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door 
aan Zijn barmhartigheid te denken, 
55 zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en 
zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. 
56 En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar en keerde 
terug naar haar huis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Samenzang: Meisje uit Nazareth 
Meisje uit Nazareth, 
door God apart gezet. 
Hij zond een engel vanaf Zijn troon, 
die haar de boodschap bracht. 
Ik heb aan jou gedacht, 
jij zult de moeder zijn van Mijn Zoon. 
 
Hij zei 
Wees gegroet (ave Maria) 
Wees niet bevreesd (ave Maria) 
Wees vervuld van Mijn Geest 
 
Toen zei Maria stil: 
Ik wil als God het wil, 
dat het gebeuren zal naar Zijn woord. 
Ging toen uit Nazareth, 
naar nicht Elisabeth, 
die had van God al het nieuws gehoord. 
 
Ze zei 
Wees gegroet 
O wat een eer 
Jij wordt de moeder van mijn Heer 

 
 
Koorzang: 

 Maria, wist je wel 

 Maria was de eerste 
 
 
 



 

Samenzang: Wees niet bang Maria 
Wees niet bang Maria, 
God zal met je zijn. 
Wees niet bang Maria, 
want je mag de moeder zijn 
van de Zoon van God. 
 
Wees niet bang Maria, 
God komt heel dichtbij. 
Wees niet bang Maria, 
het is wonderlijk en blij. 
Hij is de Zoon van God. 
 
Hij is de Messias. 
Koning van Shaloom 
Net als ieder kindje 
komt hij heel gewoon. 
Hij is de Verlosser, 
jaar op jaar beloofd. 
Jezus is de Redder 
voor die in Zijn naam geloofd. 
Hij is de Zoon van God. (2x) 
 

 
Verkondiging: 
'Waar een klein Kind groot in is' 
 

 
 
 
 



 

Samenzang: Stille nacht, heilige nacht 
Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer. 
Hij, der schepselen Heer. 
 
Hulploos Kind, heilig Kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt G'U rijkdom ontzegd, 
wordt G'op stro en in doeken gelegd. 
Leer m'U danken daarvoor. 
Leer m'U danken daarvoor. 
 
Stille nacht, heilige nacht! 
Vreed' en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 
 

 
Koorzang: 

 Mensenzoon 
 
 
 
 
 
 
 



 

Samenzang: Wonderbare Raadsman 
Tijdens de coupletten beginnen de vrouwen  met zingen, de 
mannen zingen daarna de echo. Het refrein zingen we met 
z'n allen. 
 
Wonderbare Raadsman (Wonderbare Raadsman) 
Sterke God (Sterke God) 
Eeuwige Vader (Eeuwige Vader) 
Vredevorst (Vredevorst) 
 
Refrein 
Een Kind is ons geboren 
Een Zoon is ons gegeven 
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig 
Gezegend kerstfeest iedereen  
 
Vrede voor de wereld (vrede voor de wereld) 
Heeft Hij gebracht (heeft Hij gebracht) 
Vrijheid voor de volken (vrijheid voor de volken) 
Licht in de nacht (licht in de nacht) 
 
Refrein 
 
Gezegend kerstfeest iedereen (2x) 

 
 
Dankgebed 
 
 
 
 
 



 

Koorzang: 

 Wonder in een kribbe 
 
Collecte: bestemd voor het Evangelisatiewerk 
 
 
Samenzang: Ere zij God 

Ere 
zij God, 

Ere zij God 
In de hoge, In  
de hoge, in de 

hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde. In de men- 
sen een welbehagen! Ere zij God in de hoge, 

ere zij God in de hoge. Vrede op aarde, 
vrede op aarde, vrede op aarde, 
vrede op aarde. In de mensen, in 

de mensen een welbehagen, in de men- 
sen een welbehagen, een welbehagen. 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. 

Amen, A- 
men. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Samenzang: Zegen ons Algoede 
We zingen eerst couplet 1 & 2, ontvangen daarna de zegen 
en zingen tenslotte couplet 3. 
 
Zegen ons Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 
 

We ontvangen de zegen en zingen als antwoord: 
 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
 
Muzikale afsluiting met koorzang: 

 Swingend Kerstfeest 



 

Aan deze kerstnachtdienst werkten mee: 
Gospelkoor Chananja uit Wijngaarden, o.l.v. Peter Koetsveld 
Ds. Gerrit van Wolfswinkel (verkondiging en gebed) 
Femke Kooijman en Mariët van Eck (voorzang) 
Hannah van Wolfswinkel (geloofsbelijdenis) 
Mikky Dijkstra en Anne-Fleur van Dorp (schriftlezing) 

 
Mede namens de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente 
Everdingen wensen wij u en jou gezegende Kerstdagen en een 
voorspoedig Nieuwjaar! 

Werkgroep Gemeenteopbouw 


