Samenzang: Komt allen tezamen
1. Kom allen tezamen,
jubelend van vreugde:
Kom nu, o kom nu naar Bethlehem!
Zie nu de vorst der eng'len hier geboren
Kom, laten wij aanbidden,
kom, laten wij aanbidden,
kom, laten wij aanbidden die Koning.
2. De hemelse eng’len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden!
Kom, laten wij aanbidden
kom, laten wij aanbidden
kom, laten wij aanbidden die Koning.
4. O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefd' in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Kom, laten wij aanbidden,
kom, laten wij aanbidden,
kom, laten wij aanbidden die Koning.
Opening
Cantorij Oude Kerk: ‘t Was nacht in Bethl’hems dreven
1. ‘t Was nacht in Bethl’hems dreven,
een schone, stille nacht.
En trouwe herders bleven
bij hunne kudd’ op wacht.
3. En ja, juist in die stonde,
in deze zelfde nacht,
werd hun door eng’lenmonden
het blijde nieuws gebracht.
4. De Heiland is gekomen
In Bethl’hems kleine stal,

Die voor miljoenen vromen
een Herder wezen zal.
Cantorij Oude Kerk: O, heil’ge nacht
1. O, heil’ge nacht, wij luist’ren naar uw zangen,
wij zien verheugd op het Licht van Bethlehem.
Machten des doods, zij hielden d'aard gevangen,
maar blij en troostvol klonk der eng'len stem.
Laat oost en west de blijde mare horen,
God zond Zijn Zoon als drager van de schuld.
Juicht, volken juicht, uw Heiland is geboren,
geeft Gode d'eer, Zijn Heilwoord is vervuld.
Geeft Gode d'eer, Zijn Heilwoord is vervuld.
3. Laat ons dan saam de Heere ere geven,
Die ons zo trouw en liefderijk gedenkt.
Wijdt Hem uw kracht, uw hart, geheel uw leven,
Die u Zijn Zoon, Zijn teerste liefde schenkt.
Laat oost en west de blijde mare horen,
God zond Zijn Zoon als drager van de schuld.
Juicht, volken juicht, uw Heiland is geboren,
God zag de mens met welbehagen aan.
God zag de mens met welbehagen aan.
Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 20
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,
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.

8

En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's
nachts de wacht hielden over hun kudde.
9
En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere
omscheen hen en zij werden zeer bevreesd.
10
En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote
blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,
11
namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is
Christus, de Heere.
12
En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en
liggend in de kribbe.
13
En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die
God loofde en zei:
14
Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.
15
En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel,
dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat
woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft.
16
En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de
kribbe.
17
Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over
dit Kind verteld was.
18
En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen
hen gezegd werd.
19
Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart.
20
En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat
zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.
Muzikaal intermezzo orgel: Ik kniel aan uwe kribbe neer
Samenzang: Stille nacht
1. 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.
2. Hulploos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint.
ook voor mij hebt G’ U rijkdom ontzegd,

werd G’ op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.
3. 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!
Overdenking, thema: Geloven & vertrouwen
Samenzang: In Bethlehems stal
1. In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis.
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.
2. Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,
die zondaren mint, zo nameloos teer;
die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij:
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.
3. Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht,
dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht;
ik kniel bij Uw kribbe met dankend gemoed,
en breng U eerbiedig mijn zeeg'nende groet.
Collecte
Er wordt gecollecteerd voor Stichting Gave, die activiteiten onderneemt om Afghaanse evacués en vluchtelingen in Nederland te verwelkomen, zodat zij zich gezien
en geliefd voelen. Dit doet de stichting bijvoorbeeld door
het opzetten van bezoekwerk onder Afghanen, o.a. ook
in Huis ter Heide. Uw bijdrage kunt u overmaken via het
scannen van de QR-code hiernaast (dat kan via uw
bank-app) of via www.kerstinzeist.nl/collecte .

Cantorij Oude Kerk: In de stad van koning David
1. In de stad van koning David, in een nederige stal,
lag een Kindje in de kribbe, 't was de Koning van 't heelal.
Jezus Christus, God en Heer, daald' op aard als Redder neer.
2. Hij zocht woning op de aarde, om te redden van de dood,
allen die in Hem geloven, die Hem zoeken in hun nood.
Jezus Christus, God en Heer, daald' op aard als Redder neer.
3. Eenmaal zal Hij wederkomen, die eens woonde in een stal.
Hij zal komen op de wolken, zodat elk aanschouwen zal:
Jezus Christus, God en Heer, daald' op aard als Redder neer.
Cantorij Oude Kerk: Hark! The herald-angels sing
1. Hark! The herald-angels sing
Glory to the newborn king;
Peace on earth and mercy mild,
God and sinners reconciled:
Joyful all ye nations rise,
Join the triumph of the skies,
With the angelic host proclaim,
Christ is born in Bethlehem.
Hark! The herald-angels sing
Glory to the new-born King.
2. Christ, by highest heaven adored,
Christ, the everlasting Lord,
Late in time behold Him come
Offspring of a virgin's womb:
Veiled in flesh the Godhead see,
Hail the incarnate Deity!
Pleased as man with man to dwell
Jesus, our Emmanuel.
Hark! The herald-angels sing
Glory to the newborn King.
3. Hail the heaven-born Prince of Peace!
Hail the Sun of Righteousness!
Light and life to all He brings,
Risen with healing in His wings;

Mild He lays His glory by,
Born that man no more may die
Born to raise the sons of earth,
Born to give them second birth.
Hark! The herald angels sing
Glory to the new-born King.
Sluiting
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 mensen 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 mensen 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. Amen

Wij wensen u gezegende kerstdagen en
een voorspoedig 2022

De Volkskerstzang is georganiseerd door de Hervormde
wijkgemeente Pniël. De kerkdiensten zijn elke zondag om 10.00 en
om 17.00 uur in de Oude Kerk, 1e Dorpsstraat 1. De tijd van de middagdienst is tijdelijk aangepast naar 15.30 uur in verband met de
geldende corona maatregelen.
U/jij bent ook op de Eerste Kerstdag hartelijk welkom om de ochtenddienst via
livestream mee te beleven en het Kerstfeest met ons mee te vieren. De eerste
dienst begint om 9.00 uur. De tweede dienst begint om 10.45 uur. In deze dienst
hebben kinderen een speciale rol. De livestream is te vinden
www.youtube.com/PnielZeist of via www.kerkomroep.nl
De diensten op Tweede Kerstdag (zondag 26 december) beginnen om 10:00 uur
en 15:30 uur. Ook deze diensten kunt u via de livestream meebeleven.
Wilt u aanwezig zijn bij een van onze kerkdiensten? U kunt zich vooraf aanmelden
via de scriba. Contactgegevens en meer informatie vindt u op onze website:
www.pnielzeist.nl

