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OPENING 

Muziek 

Ontsteken van de Paaskaars 

Lezing: Psalm 96: 1 – 3 + 11 – 13 

Zing voor de LEVENDE een nieuw lied, 

zing voor de LEVENDE heel de aarde! 

Zing voor de LEVENDE, zijn naam is goed, 

verkondig aan iedereen, iedere dag, dat hij bevrijdt! 

Vertel de volken: geweldig is hij, 

vertel alle mensen: wonderen doet hij! 

Laat heel de hemel blij zijn, 

laat de aarde juichen, 

laat de zee bulderen met alles wat in haar is, 

laat het veld uit zijn bol gaan met alles wat erop staat, 

laat alle bomen in het bos juichen 

voor het gelaat van de LEVENDE, want hij komt! 

Hij komt om recht te spreken over de aarde: 

hij spreekt rechtvaardig recht over de wereld, 

over de mensen, vanuit zijn trouw. 

(Psalm 96: 1 – 3 + 11 – 13 / vertaling Gerard Swüste /uit: Altijd hetzelfde lied) 

Openingslied: “Komt ons in diepe nacht ter ore”  

 

Komt ons in diepe nacht ter ore: 

de morgenster is opgegaan, 

een mensenkind voor ons geboren, 

God zal ons redden is zijn naam. 

Opent uw hart, gelooft uw ogen, 

vertrouwt u toe aan wat gij ziet 

hoe 't woord van God van alzo hoge 

hier menselijk aan ons geschiedt. 

Geen ander teken ons gegeven 

geen licht in onze duisternis 

dan deze mens om mee te leven 

een God die onze broeder is. 

Zingt voor uw God, Hij openbaarde 

in Jezus zijn menslievendheid. 

Zo wordt de wereld nieuwe aarde 

en alle vlees aanschouwt het heil. 

Inleiding en welkom 
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Gebed  

gezongen 

Onze hulp in de Naam die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Die trouw blijft tot in lengte van dagen. 

Die sprak “er zij licht” 

die zag dat het goed was 

die nooit laat varen het werk van zijn handen. 

Enige,  

altijd trouwe en onbegrijpelijk nabije. 

Wij bidden U om zegen over deze avond 

en over deze viering. 

Dat wij in verbondenheid met elkaar 

- ook al is het op afstand - 

de komst van het Licht mogen vieren. 

Wees hier aanwezig, 

in dit land waar het nu nog donker is 

in dit uur waarop wij Uw Licht mogen ontvangen.  

gezongen 

Onze hulp in de Naam die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Die trouw blijft tot in lengte van dagen. 

Die sprak “er zij licht” 

die zag dat het goed was 

die nooit laat varen het werk van zijn handen. 

 

 

 

 

 

DIENST ROND DE SCHRIFT 

 

Eerste lezing: Jesaja 9: 1 - 4  

Het volk dat nu in het donker leeft, 

zal een stralend licht zien. 

Een helder licht zal schijnen 

in het land waar het nu nog donker is. 

Heer, door u is het volk weer groot. 

U geeft de mensen weer vreugde. 

Zo blij zijn de mensen ook 

als ze de oogst van het land hebben gehaald. 
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Zo blij zijn de mensen ook 

als ze het bezit van de vijand hebben verdeeld. 

Uw volk werd onderdrukt. 

De mensen werden met de zweep geslagen, 

de stok kwam op hun schouders neer. 

Maar u hebt de zweep en de stok gebroken, 

u hebt uw volk opnieuw bevrijd. 

De laarzen van de soldaten 

en hun jassen vol met bloed, 

die worden in het vuur gegooid, 

ja, alles wordt verbrand. 

Gezongen:  

Het volk dat in duisternis gaat 

zal aanschouwen groot licht. 

Die wonen in schaduw van dood 

over hen op gaat het licht. 

Zij zullen lachen en juichen 

als op de dag van de oogst. 

Het volk dat in duisternis gaat 

zal aanschouwen groot licht. 

Die wonen in schaduw van dood 

over hen op gaat het licht. 

Vervolg Eerste Lezing: Jesaja 9: 5 - 6 

Er is een kind geboren, 

we hebben weer een koning. 

Hij zal over ons regeren. 

En zo zullen alle mensen hem noemen: 

Wijze bestuurder, 

Sterke God, 

Vader voor altijd, 

Koning van de vrede. 

Zijn macht zal steeds groter worden, 

en er zal altijd vrede zijn. 

Hij zal op de troon van David zitten  

en hij zal koning zijn. 

Een koning zoals David was, 

rechtvaardig en eerlijk. 

Zo’n koning zal hij zijn, 

voor altijd en eeuwig. 

De machtige Heer zal daarvoor zorgen, het zal zeker gebeuren. 

(Vertaling: Bijbel in gewone taal) 



5 

Tweede Lezing: Lucas 2: 1 -20 (gezongen en gelezen) 

 
In die dagen werd een bevel uitgevaardigd door keizer Augustus 

dat er een volkstelling moest worden gehouden 
over heel de wereld. 
Deze volkstelling vond plaats 

voordat Quirinus landvoogd van Syrië was. 
Allen gingen op reis om zich te melden, 

ieder in zijn eigen stad. 
Ook Jozef ging op weg, 
en omdat hij uit het huis en geslacht van David was, 

trok hij vanuit Nazareth in Galileanaar Judea toe, 
naar Bethlehem. de stad van David, 

om zich daar te melden, 
samen met Maria zijn vrouw, die zwanger was. 
En terwijl zij in Bethlehem verbleven 

brak het uur aan dat zij bevallen moest. 
Zij bracht een zoon ter wereld,haar eerstgeborene, 

wikkelde hem in doeken 
en legde hem neer in een kribbe, 

omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. 
Nu waren er herders in de buurt; 
die nacht, in het open veld, 

hielden zij de wacht bij hun kudde. 

Plotseling stond voor hun ogen een engel des Heren 
en de glorie des Heren omstraalde hen, 

zij werden zeer bevreesd. 
Maar de engel sprak tot hen:weest niet bevreesd, 
want ik verkondig u een grote vreugde, 

die voor heel het volk bestemd is. 
Heden is u, in de stad van David, 

een redder geboren,de Heer, de Messias. 

En dit zal u een teken zijn: 
gij zult een pas geboren kindje vinden, 

het is in doeken gewikkeld, 
het ligt in een kribbe. 

Plotseling was de engel omringd 
door een schare van hemelse machten. 

Zij verheerlijkten God, en zij riepen: 
Ere zij God in de hoge 

en vrede op aarde voor alle mensen van goede wil.                                                                                                     

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, 
zeiden de herders tegen elkaar:     (Uit: Klein Kerstoratorium) 

 

“Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat daar gebeurt is 
en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.” 
Ze gingen meteen op weg en troffen Maria en Jozef en het kind dat in de 
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voederbak lag. 

Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 
Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 

maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 

(Nieuwe Bijbel Vertaling) 

Lied: “Kind ons geboren”  

Kind ons geboren, 

Zoon ons gegeven, 

God onbedwingbaar, 

Vader-voor-eeuwig, 

Koning van de vrede. 

Overweging 

Lied: “Van waar zijt Gij gekomen” 

Vanwaar zijt Gij gekomen, 

wij wisten niets van U. 

In onze stoutste dromen 

was God nooit hier en nu. 

 

Een nieuwe God zijt Gij 

die onder ons wilt wonen 

zo ver weg, zo dichtbij. 

Gij zijt ons doorgegeven 

een naam, een oud verhaal. 

Uw woorden uitgeschreven 

in ied’re mensentaal. 

Ons eigen levenslot. 

Met uw geluk verweven, 

zo zijt Gij onze God. 

Gij zijt in ons verloren, 

wij durven U niet aan. 

Uw stem in onze oren, 

uw komst in ons bestaan. 

Een mens van vlees en bloed, 

een kind voor ons geboren, 

een naam die sterven moet. 
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Mededelingen  

Voor berichtgeving over de vieringen tijdens de lock-down verwijzen we naar 

onze Nieuwsbrief. 

Collecte:| 

Tijdens deze advent periode incl. Kerstnachtviering zijn er 2 collectes. 

Eén voor Ekklesia Tilburg en één diaconale collecte t.b.v. Traverse Tilburg. 

Traverse zet zich in om een stabiele basis te creëren voor mensen die geen eigen woning 

hebben. Door mensen te helpen het beste uit zichzelf te halen, kunnen ze de regie 

nemen en een nieuwe, positieve wending aan hun eigen verhaal te geven. ‘Samen 

werken we…aan een nieuwe hoopvolle toekomst!’ 

 

 

Gebedsintenties 

Lied “Soms breekt uw licht” 

Soms breekt uw licht in mensen door onstuitbaar. 
Zoals een kind geboren wordt. 

Gedenk de mens die wordt genoemd uw kind, 
Uw koninkrijk, uw licht. 
Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd, 

Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd. 

Gedenk ons die als hij geboren zijn, eens en voorgoed, 

Die uit zijn mond uw naam hebben gehoord, 
Die moeten leven in de schaduw van de dood 
Die moeten leven in de schaduw van de dood. 

Hem achterna, hem achterna, hem achterna, hem achterna, 
Hem achterna, hem achterna, hem achterna, hem achterna. 

Onze Vader 

Vredeswens 
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SLOT 

Voorbeden 

In dit land waar het nu nog donker is,  

maar waarin het licht doorbreekt, 

in deze nacht, waarin wij de geboorte van de Messias vieren, 

bidden wij tot de Enige. 

Gezongen: 

 “Licht breekt door in toekomst van mensen”  

Wij bidden om licht 

voor allen die leven in de duisternis van oorlog, terreur en geweld. 

Wij bidden voor allen die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid. 

Gezongen: 

 “Licht breekt door in toekomst van mensen”  

Wij bidden om licht 

voor allen die ziek zijn of eenzaam. 

Wij bidden voor alle zorgzame mensen die klaarstaan voor anderen. 

Gezongen: 

 “Licht breekt door in toekomst van mensen”  

Wij bidden om licht 

voor allen die treuren om de dood van een naaste. 

Wij bidden voor allen die troost en bemoediging bieden. 

Gezongen: 

 “Licht breekt door in toekomst van mensen”  

Wij bidden om licht  

voor alle kinderen die in deze nacht geboren worden 

en voor alle kleine kinderen op deze wereld. 

Wij bidden voor allen de deze kinderen met vreugde en liefde ontvangen. 

Gezongen: 

 “Licht breekt door in toekomst van mensen”  

Wij bidden om licht  

voor alle reizigers, voor alle daklozen, voor alle vluchtelingen. 

Wij bidden voor allen die de vreemdelingen warm ontvangen. 

Gezongen: 

 “Licht breekt door in toekomst van mensen”  

We bidden om licht 

voor alle machthebbers in land, economie, de kerk. 
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Wij bidden voor allen die zich inzetten  

voor een eerlijke verdeling van geld en goed. 

Gezongen: 

 “Licht breekt door in toekomst van mensen”  

Wij bidden om licht 

voor onze gemeenschap Ekklesia Tilburg 

en voor de Protestantse Gemeente Tilburg. 

Dat Gij, God, ons verder draagt de toekomst in 

hoe die ook moge worden. 

Gezongen: 

 “Licht breekt door in toekomst van mensen”  

Slotwoord en zegen 

Lied: “Nu zijt wellekome” 

Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer 

Gij komt van al zo hoge, van al zo veer 

Nu zijt wellekome van den hoge hemel neer 

Her al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer 

Ky-ri-e-leis 

 

Christe, Kyrie-leison, laat ons zingen blij 

Daarmeed ook onze leisen beginnen vrij 

Jezus is geboren op den heiligen kerstnacht 

Van een maged reine die hoog moet zijn geacht 

Ky-ri-e-leis 

 

D'herders op de velden hoorden een nieuw lied 

Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet 

Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar 

Bet'lem is de stede daar is 't geschied voorwaar 

Ky-ri-e-leis 

 

D'heilige drie koningen uit zo verre land 

Zij zochten onze Here met offerand 

Z'offerden ootmoedelijk mir, wierook en de goud 

't Ere van den Kinde dat alleding behoudt 

Ky-ri-e-leis 

 

 


