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Wondermooi 
Vier het wonder 

 
 
Muzikaal intro met het lezen van Johannes 1: 1-5 
1In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het 
Woord was God. 
2 Dit was in het begin bij God. 
3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder 
dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. 
4 In het Woord was het leven en het leven was het licht van de 
mensen. 
5 En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het 
niet begrepen. 
 
 
Koorzang: 

 It's Christmas 
Het is Kerstfeest 
Vier de geboorte van onze pasgeboren Koning! Het is Kerstmis! 
De engelen zingen en ik weet de reden: De Redder is geboren. 
 
 
Samenzang: Daar is uit 's werelds duist're wolken (OTH 76) 

Daar is uit 's werelds duist're wolken 
een licht der lichten opgegaan. 
Komt tot zijn schijnsel, alle volken, 
en gij, mijn ziele, bid het aan! 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
de zwarte schaduw van de dood. 
De nacht der zonde zal verdwijnen, 
genade spreidt haar morgenrood. 
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Wat heil, een Kind is ons geboren, 
een Zoon gegeven door Gods kracht! 
De heerschappij zal Hem behoren, 
zijn last is licht, zijn juk is zacht. 
Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden 
zijn wondren van genaad' alleen. 
Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 
verzoend voor 't oog des Vaders treen. 
 
O Vredevorst, Gij kunt gebieden 
de vreed' op aard' en in mijn ziel! 
Doe alle volken tot U vlieden, 
dat al wat ademt voor U kniel! 
Des Heren ijver zal bewerken, 
dat Hij de zetel, U bereid, 
met recht en met gericht zal sterken. 
Hem zij de lof in eeuwigheid! 

 
 
Welkom / afkondigingen 
 
 
Stil gebed 
 
 
Votum en groet 
 
 
Intro thema:  

Wondermooi 
Vier het wonder 
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Geloofsbelijdenis 
 
 
Samenzang: Zo is het beloofd (Sela) 

De coupletten worden gezongen door Hannah en Mariët. 
de refreinen zingen we met z'n allen. 
 
Jezus als kind aan de wereld beloofd, 
komt bij ons wonen als mens heel dichtbij. 
Wie had durven dromen, wie had dit geloofd? 
De Verlosser wordt mens zoals wij. 
 
Zo stond het geschreven, zo is het beloofd; 
een redder is gekomen, brengt iedereen hoop! 
Gloria, gloria klinkt in de nacht. 
Een lied over vrede aan herders gebracht. 
Gloria zingt heel het engelenkoor. 
Ere zij God! Het lied klinkt in stilte nog door. 
 
Jezus de hoop voor een wereld in nood, 
komt in ons wonen en blijft voor altijd. 
Wie heeft ons de weg naar de Vader getoond? 
Jezus, redder die ons heeft bevrijd. 
 
Zo stond het geschreven, zo is het beloofd; 
een Redder is gekomen, brengt iedereen hoop! 
Gloria, gloria klinkt in de nacht. 
Een boodschap van vrede op aarde gebracht. 
Gloria zingt heel het engelenkoor. 
Ere zij God! Het lied klinkt de eeuwen nog door. 
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Heer, ik ben dankbaar voor wat u mij geeft. 
U bent mijn leven, mijn licht in de nacht. 
Leven oneindig is wat U mij geeft; 
U bent meer dan ik ooit had verwacht. 

 
 
Koorzang: 

 Who's the little baby 
Wie is dit Kind? 
De woorden uit dit lied zijn gebaseerd op de tekst uit Lucas 2 
en brengen met een roep en weerklank de vragen onder 
woorden die de toeschouwers in die eerste Kerstnacht gehad 
moeten hebben. Wie is dit Kind, dat sterren er de weg naar 
wijzen en engelen erover zingen? 
 

 Via Bethlehem 
Niet zomaar een nacht als zovelen, niet zomaar een lied of 
gedicht. Geen loze belofte geen valse hoop, maar het lang 
verwachte Licht. Verwelkom de Zoon, Hij is hier! 
 
 
Samenzang: Wijs mij de weg naar Bethlehem (OTH 105) 

Wijs mij de weg naar Bethlehem, 
het lijkt zo eindeloos ver. 
In deze nacht hoor ik een stem, 
zie ik een licht, een ster. 
Vertel mij dan tot wie ik ga; 
een Koning, kwetsbaar klein, 
die wacht tot ik naar binnenga 
om dichtbij Hem te zijn. 
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Wijs mij de weg naar Bethlehem, 
mijn Koning tegemoet. 
Als nergens anders plaats meer is, 
leid mij dan naar U toe. 
Toon mij hoe U Verlosser bent 
als Koning, zonder kroon. 
U heeft uw rijkdom afgelegd: 
Zo bent U Mensenzoon. 
 
In deze nacht aanbid ik hem, 
zit aan zijn voeten neer. 
Met lege handen zie ik hem, 
mijn koning die ‘k vereer. 
U toont het beeld van God aan mij, 
zijn menselijk gezicht. 
O kind van vrede, Gods geheim, )  
dat heel mijn hart verlicht. ) 2x 

 
 
Gebed 
 
 
Schriftlezing: Lucas 1:39-45 & Lucas 2:1-7 
 
Maria bij Elizabet 
39 In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het 
bergland, naar een stad van Juda, 
40 en zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elizabet. 
41 En toen Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het 
dat het kindje opsprong in haar buik; en Elizabet werd vervuld 
met de Heilige Geest, 
42 en zij riep met luide stem en zei: Gezegend ben je onder de 
vrouwen en gezegend is de vrucht van je buik. 
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43 En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn 
Heere naar mij toe komt? 
44 Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, 
sprong het kindje van vreugde op in mijn buik. 
45 En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant 
van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. 
 

 
 

De geboorte van Jezus 
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, 
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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. 
 
 
Samenzang: Te middernacht geboren (OTH 101) 

Te middernacht geboren, 
van hogerhand een kind 
het eerste ochtendgloren 
dat stil aan warmte wint. 
Nog heerst de koude dood, 
maar aan de zwarte hemel 
glanst zacht het morgenrood. 
 
Te middernacht geboren: 
het levenwekkend licht. 
God had nog nooit tevoren 
zo'n menselijk gezicht. 
Al handhaaft zich het kwaad, 
het zal niet lang meer duren, 
reeds lacht de dageraad! 
 
Te middernacht geboren, 
het licht dat overwint; 
het straalt tot in het noorden: 
de zon, de Zoon - Gods kind! 
De aarde, grauw en grijs, 
wordt straks door licht gelouterd 
zijn gouden paradijs. 
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Verkondiging: 

Wondermooi 
Vier het wonder 

 
 
Samenzang: Goed nieuws (OTH 409) 

Het koor zingt de tegenstem van dit lied. 
 
(Refrein) 
Goed nieuws, goed nieuws, 
iedereen moet het horen. 
Goed nieuws, goed nieuws, 
Jezus is geboren. 
Jezus is geboren. 
 
Hij wil je heel graag helpen 
in alles wat je doet. 
En gaat het soms wat moeilijk, 
Hij geeft je nieuwe moed. 
(Refrein) 
 
Hij is de allerbeste, 
geen ander is als Hij. 
De machtigste en sterkste, 
Hij is het allebei. 
(Refrein) 
 
En Hij is ook een Vader, 
die heel veel van je houdt. 
Hij draagt je in zijn armen 
als jij op Hem vertrouwt. 
(Refrein) 
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Hij geeft je echte vrede 
en wie in Hem gelooft 
die krijgt het eeuwig leven 
want dat heeft Hij beloofd. 
(Refrein) 
 
Hij is ook altijd bij je 
en altijd om je heen. 
En waar je ook naar toe gaat, 
Hij laat je nooit alleen. 
(Refrein) 

 
 
Koorzang: 

 I heard the bells on Christmas day 
Ik hoorde de kerstklokken luiden, zij speelden de oude, bekende 
kerstliederen. Lieflijk en teer spraken hun liederen over vrede 
op aarde en in mensen een welbehagen. De klokken luiden en 
zingen als in een koor, Vrede op aarde! In mijn hart hoor ik 
hen, Vrede op aarde en in mensen een welbehagen. 
 

 Hij zal heersen voor altijd 
Deze songtekst schildert het decor van de geboorte van Jezus 
en verklaart het oneindige Koninkrijk van God. Jezus werd een 
kind voor ons, de Heer der Heeren, Hij zal heersen voor altijd, in 
eeuwigheid! Een lied dat harten raakt! 
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Samenzang: Stil is de nacht 
Nieuwe tekst op de melodie van Stille nacht, heilige nacht. 
 
Stil is de nacht. Schitterend zacht 
straalt van ver sterrenpracht. 
Mensen komen, mensen gaan. 
Door hun vluchtig, voorbijgaand bestaan 
ademt eeuwige kracht. 
Wonderlijk stil is de nacht. 
 
Stil is de nacht. Iedereen wacht 
op het licht, op de kracht 
die verdrijft de duisternis, 
en die groeien doet al wat er is, 
die verzoent en verzacht. 
Wonderlijk stil is de nacht. 
 
Kijk om je heen. Mensen bijeen 
zingen zacht: stille nacht. 
Wat onzegbaar is, wat je niet ziet, 
houdt zich schuil in dit goddelijk lied. 
Volg de stem van je hart, 
Zing door het nachtelijk zwart. 

 
 
Dankgebed 
 
 
Collecte: bestemd voor het 
Evangelisatiewerk 
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Koorzang: 

 Meesterwerk van liefde 
Met de geboorte van Jezus op aarde liet God zien dat Hij in 
Christus alles wil bewonen, de hele schepping. Dus ook ons. 
En los van dat heerlijke gevoel van Kerst, van vrede op aarde 
en liefde voor alle mensen, komt dat ook kritisch dichtbij: Is ons 
leven het bewijs dat Christus in ons woont? En hoe wordt dat 
dan zichtbaar? Wij geloven door hemelse blijken als vrede, 
eenheid, compassie, vergeving en liefde. Jezus, Meesterwerk 
van liefde, voor ons geboren in Bethlehem! 
 
 
Samenzang: Ere zij God (OTH 78) 

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. 
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Samenzang: Zegen ons Algoede (OTH 168) 
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: 

 The Christmas Way 
Een heerlijke boodschap voor kerstmis. 
't Koninkrijk Gods is nabij. 
Voor alle mensen, jong en oud. 
Vrees nu niet meer, maar wees blij! 
 


