
dienst voor groot en klein 

Kerstmorgen 25 december 2021  

Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden 
 
Eén iemand met één kaarsje komt binnen, loopt naar voren en zegt: 

 

 

Ik ben op zoek naar iemand die weet 

hoe je de wereld goed kunt maken, 

vrede stichten, 

mensen vergeven, 

een nieuw begin, 

leven met plezier, 

voor iedereen. 

Daar droom ik van…!! 
 

We zingen: Advent is dromen 

 

REFREIN: Advent is dromen dat Jezus zal komen, 

dromen als ‘t moet dat Hij komt voorgoed! 

Advent is dromen dat Jezus zal komen. 

 

2. Niet als een kind en niet in een kribbe 

maar als een vredevorst hier in ons midden, 

dan is er nergens verdriet meer of pijn, 

dan zal het altijd kerstfeest zijn. 

 

3. En weer in geuren en kleuren herhalen 

wat wij al weten uit oude verhalen: 

herders en sterren, een stal en een kind, 

omdat het kerstfeest weer begint 

 

REFREIN: Advent is dromen dat Jezus zal komen, 

dromen van vrede voor mensen van heden. 

Advent is dromen dat Jezus zal komen. 

 

vg:   In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

gm:  AMEN. 

vg:   Onze hulp is in de naam van de Heer, 

gm:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

vg:   Heer vergeef ons alles wat we verkeerd deden 

gm:  EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN, 

vg:  amen. 

 

 

 

 



Antifoon door allen: psalm 98a; Zingt een nieuw lied voor God de Here (eenstemmig) 

 
 

Psalm 98 (gelezen, in parafrase) 

Antifoon door allen: psalm 98a (tweestemmig) 

 

Kyriegebed 

Om ons heen, dichtbij en ver, moeten mensen lijden. 

Jij verscheen als morgenster in de nacht der tijden. 

 

Lieve Heer, laat jouw gezicht voor verdrukten stralen. 

Zet hen weer in morgenlicht, laat hen ademhalen. 

 

 
gloria 

en toch, vandaag: 

 

Vreugde zal in onze mond zijn, lofzang gaat de wereld rond 

de Messias is geboren, in Hem is ons heil gegrond.  

 

Zingen zullen wij van blijdschap, met de engelen,  herders saam 

vanaf nu het leven loven, wij, gezegend in zijn Naam. 
 

 

 

 

 

 



 

 
Vg: Zondagsgebed,  

…… door Jezus Christus onze Heer’ 

Gem: AMEN 

 

Lezing Jesaja 55 – Het nieuwe begin, God zij dank! een parafrase 

 

Lied Om licht te zien zijn wij gekomen (mel. Psalm 118)  

1. Om licht te zien zijn wij gekomen, 

een krans van mensen wereldwijd 

die waakzaam van de vrede dromen 

en werken aan gerechtigheid. 

Ontsteek het vuur opdat wij horen 

het lied dat zingt in alleman: 

tot nieuwe mensen zijn geboren 

vrienden met vrede hand in hand. 

3. Om licht van licht te zijn op aarde, 

aanhoudend licht van het begin, 

opdat geen mens meer zou verdwalen 

zet God zich nu van harte in. 

Opent uw hart, Zijn licht voor ogen, 

de hoop groeit waar geen wegen gaan 

en wie op pad gaat, zelf bewogen, 

vindt ooit de hemel openstaan. 

 

DE GOEDE HERDERS,  

de eerste getuigen dat de Messias geboren is 
 

HET KERSTEVANGELIE, VERTELD EN GEZONGEN 

 

Het is nacht. Je kunt niet alles zien.  

Soms is het voor mensen het zelfs op klaarlichte dag nog angstig donker…… 



Melodie Once in royal Davids city 

1. Al wie tastend in het donker, 

in het duister van de nacht, 

zoekt naar licht, wie kan er zonder, 

om vergeving bidt en kracht; 

al wie uitziet naar een wonder 

weet, de nieuwe toekomst wacht! 

2. Ergens zal het licht weer dagen, 

leven wint het van de dood; 

er komt antwoord op ons vragen, 

overal voldoende brood; 

nieuwe vrede zal er dagen, 

stralend als morgenrood. 

 

Het verhaal begint…… 
Over de herders op het veld die zorgen voor de schapen. Ook als het nacht is, donker, en 

soms koud. Zal dat altijd zo blijven? Arme mensen blijven nou eenmaal arm? Of……? 

Of kan er toch iets gebeuren, dat je hoop geeft, en blij maakt…… 

 

Zingen: Eens zal er vrede zijn 
 

1. Eens zal er vrede zijn, 

eens droogt God elke traan 

en nergens wordt meer kwaad gedaan, 

op alles staat Zijn heilige naam. 

Geen oorlog wordt geleerd 

wanneer de Heer regeert. 

2. Eens zal er vrede zijn, 

eens wordt Gods naam gehoord. 

Hij spreekt voorgoed het laatste woord 

en opent zelf de gouden poort. 

Dan staan wij in het licht 

dat straalt van Gods gezicht. 

 

Alles anders in een donkere nacht 
Wonder boven wonder. Zelfs herders kunnen schrikken. 

Maar wie is er wél aan gewend dat de hemel opengaat?  

Wie heeft wel eens een engel gezien, laat staan gespróken? 

Als je leven zo licht wordt dat het donker je niet meer bang maakt. 

Dan wordt de weg die je gaat zó vol verwachting! 

 

 

 

Zingen: Als Bethlehem geen plaats meer heeft  



2.  Als engelen zingen in de nacht 

er is een kind gekomen, 

dan zien de herders op hun wacht 

de sterren aan de bomen! 

Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo (2x) 

3.  Als herders durven op te staan 

niet lachen maar geloven, 

en naar het kind zijn toegegaan 

dan zingt de hemel boven: 

Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo (2x) 

 

In Bethlehem: het kind ons geboren! 
Is het een lange weg naar de plaats waar de Heil-brenger geboren is? 

Het is nog nacht, maar het is als de dag. 

En dan vinden ze wat zoeken. In een stal, een vertrouwde plek voor herders. 

En zij verkondigen het Goede, aan de vader en moeder van Jezus. 

Je denkt als herder dat je niks bent, en je krijgt en schenkt álles! 

 

Zingen: 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. 

4.  Kind, ons geboren, 

liggend in de kribbe, 

neem onze liefde in genade aan! 

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 

Terug naar huis, als nieuwe mensen 
Dit was een nacht als nooit tevoren. 

En wij zijn nu mensen als nooit te voren! 

We zullen de schapen blijven hoeden! 

we zijn niet ‘maar’ herders. 

Wij zijn herders en hoeders van het goede!  

 

 

 

Zingen: Wees als een licht 



Op aanwijzing van organist Jeroen zingen we dit lied in canon

 
We gaan op naar het vreugdevolle maal van de herders, omdat Jezus in ons midden is gekomen. 

Wij allemaal, kleinen en groten, mogen meedoen met de herders.  

We bidden God over de zegen over ons en over alles wat God ons geeft. Zo worden de herders 

gezegend, en Jozef, Maria en het kind. 

Samen bidden wij het Onze Vader: 

Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd; Uw rijk kome;  

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood;  

en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. 

 
 

zingen: Lied 385, De tafel van samen 

2. Wij delen, wij delen gewoon het daaglijks brood. 

Dit brood houdt ons in leven door God is het gegeven. 

Wij delen, wij delen gewoon het daaglijks brood. 

gedenken dan Jezus, die lééft na zijn dood. 

 

3.    De tafel van samen, de tafel van het goed,  

daar wordt de wijn geschonken en mondjesmaat gedronken. 

De tafel van samen, de tafel van het goed,  

Daar vinden wij vrede, in overvloed. 

 

Uitdelen van druivensap en brood, omdat Jezus bij ons is! 

druivensap, zodat niemand meer dorst heeft  

en brood opdat er geen honger meer is in de wereld –  

 
Neem een hapje van het brood en neem mee naar je bank, om ’t daar verder op te eten. 

 



dankgebed 

 

slotlied: gezang 481: 1,3 Hoor de engelen zingen de eer 

1. Hoor, de eng'len zingen de eer 

van de nieuw geboren 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 eng'len zingen de eer 

van de nieuw geboren Heer 

 

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 de eer 

van de nieuw geboren Heer! 

 

Zegen 

“Amen, amen, amen” 
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