
KERSTMORGEN 25 DEC 2022 - WOERDEN Lutherse Kerk 
“ZOEKT, OM TE VINDEN”  

 

Op de binnenkant omslag staat deze info en afbeelding 

Het stuk dat in de dienst gespeeld wordt door dwarsfluit en orgel, kent (vertaald) deze tekst: 
Geen dag is zo aan vreugde rijk 

als deze dag der dagen; 

Gods Zoon kwam uit zijns Vaders Rijk, 

werd door een maagd gedragen. 

Het heeft aan God de Heer behaagd 

Maria, d’uitverkoren maagd, 

het moederschap te geven. 

Welk wonder is hieraan gelijk: 

de Zoon van God van ‘t hemelrijk 

werd hier als mens geboren. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aan deze dienst werken mee: Kinderen van de gemeente; Leiding kinderkerk; Jeroen de Haan, cantor-organist; 

Vera Wanders (dwarsfluit); Joke Compagner, kerkenraad; Anke van Ansenwoude, lezer; Henk Burggraaf, koster; 

Ruud Woelders, technicus; Wim van Beek, dominee ; en de hele gemeente! 
    

 

Bij het aandragen van dat ene lichtje, zingen we 

Lied 601:1,2 “Licht dat ons aanstoot in de morgen” 

Na het aansteken van alle kaarsen van tafel en advent en kerstboom ,  

 
Zo zal in heel de wereld 
het donkere duister verdwijnen 
Het licht uit de hemel zal het verjagen, 
en ons, en héél de wereld verlichten. 
Dan kunnen de mensen elkaar zien, 
en vrede stichten, elkaar liefhebben, 
recht doen aan al wat leeft. 
Een Nieuw Begin !! 

 

Lied voor de kerstmorgen,   



 

 
 
 

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. 

zingen gezang 26:1 

1.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. 

ingangspsalm 98 gelezen  

zingen gezang 26:2 

2.Gij wilt met vrede tot ons komen, 
   met vreed' en vrijheid, vreugd' en eer. 
   Het juk is van de hals genomen, 
   God lof, wij zijn geen slaven meer! 
   De staf des drijvers ligt verbroken, 
   aan wie ons hart zich had verkocht, 
   en 't wapentuig in brand gestoken 
   van hem, die onze ziele zocht. 

Kyrie gebed (2 strofen gesproken) 

 
Gloriagebed(2 strofen gesproken) 

 
 

 



Zondagsgebed ..”……door Jezus Christus onze Heer,”  
Gem. “Amen” 

De kinderen gaan onder het zingen van dit lied naar een eigen ruimte, om ons na de 

preek het licht te komen brengen.;  

 

Lied Al wie tastend in het donker 

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 het morgenrood. 

LEZING profeten: Jesaja 52  

 

Lied 470:1-5 U Jezus Christus loven wij 

 

2e lezing Evangelie  

(we gaan staan) 

 
    De Heer gedenkt zijn góedheid en zijn trouw, 

    alle einden der aarde zien het heil vàn onze God 

 
Lezing Johannes 1:1-14 

 
Preek 

Lied 500 Uit uw verborgenheid  

 

Zoeken is ook vinden, zo zullen de kinderen ons voorspelen, als zij als Jozef, Maria, engel, herders 
en de wijzen binnen komen en de stal vinden waar Jezus geboren wordt. 

De gemeente zingt bij hun binnenkomen: “Als Bethlehem geen plaats meer heeft”  (AWN 4,14) 

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) 

 
Jozef: Ik zoek een slaapplaats voor mij en mijn vrouw, maar ik kan niets vinden, behalve deze 

stal. 
Maria: Ik zoek een veilige plek om een kindje te krijgen, maar is een stal wel goed genoeg? 

Engel (tegen de herders): Ik heb goed nieuws: de beloofde koning is geboren.  
Maar als je gaat zoeken naar een koning, dan ga je hem niet vinden.  
Je moet zoeken naar een kind in een stal. 

Herders: Laten we gaan zoeken. Laten we dat kind gaan zoeken. 

Herders (aangekomen bij de stal): We hebben het kind gevonden. De engel heeft gezegd dat dit 
kind een koning is. Dus eigenlijk hebben we een koning gevonden! 

De wijzen: Zien jullie die ster? Dat betekent dat de koning is geboren! Laten we hem gaan 
zoeken. Misschien is hij in het paleis? Nee, de ster wijst naar een stal. Wat een bijzondere plek 
om een koning te zoeken, maar gelukkig hebben we hem gevonden. 
 

Allen       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kinderen + vrouwen 

2.  De herders in het open veld gezeten rond het vuur, 



vernamen zó dat Jezus was geboren in dat uur, 

de Heiland eeuwenlang verwacht. 

De engelen zongen in de nacht dat Hij vrede ons brengt, 

in excelsis gloria 

kinderen en mannen 

3. Drie oude koningen van ver trotseerden weer en wind 

op zoek naar de geheimen van dit pasgeboren kind. 

Zij bogen zich voor Jezus neer 

en zij verstonden: Hij is Heer 

over leven en dood, leven en dood, 

in excelsis gloria. 

kinderen en kinderkerk-leiding 
4. Wij kind’ren van een nieuwe tijd vieren het oude feest 

van Hem die na ons komen zal en voor ons is geweest. 

Hij is geboren in de nacht en heeft de wereld 't licht gebracht. 

Zing nu: ere zij God, ere zij God, 

in excelsis gloria. 

Collecte 1. Kinderen in de knel 2. Gemeentewerk 

Vera Wanders(dwarsfluit) en Jeroen de Haan(orgel) spelen “Der Tag, der ist so Freudenreich“, 

een kerstlied uit de 14e eeuw.  

voorbeden met acclamatie:  

 

Lied 382 O alle gij dorstigen – vers 1,3 - lied van de opgang 

Avondmaalsgebed , afgesloten met Onze Vader en gezongen doxologie 

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. 

Wij delen brood en wijn in een grote kring 

Ieder mens, klein en groot, is welkom in deze kring van de Heer 

Dankgebed 

We zingen in deze kring: Lied 487 – Eer zij God in onze dagen 

1. Eer zij God in onze dagen, 2. Eer zij God die onze Vader 



eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, 
Gloria in excelsis Deo. 

en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 

 
3.  Lam van God, Gij hebt gedragen 

alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo,  
gloria in excelsis Deo. 

Wegzending  

 

 

 

 

 

 

 

Zegen  Laten wij van hier gaan,  

als getuigen van vrede,  
als apostelen van hoop,  
als profeten van gerechtigheid,  
hoe sterk of zwak we ons ook voelen,  
want we gaan met de zegen van God, de Ene,  
die de gehele wereld in zijn handen draagt,  
die de mens onder zijn vleugels koestert.  

De genade van onze Heer Jezus Christus  
en de liefde van God  
en de gemeenschap van de Heilige Geest  
is met ons allen.  

 

Gem: “Amen, amen, amen” 

 

Uittochtsmuziek, naar de nieuwe wereld van vrede en gerechtigheid 

 

 


