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Voor aanvang van de viering- vanaf 19.55 uur- zingen we: 
Komt allen tezamen (lied 477) vers 1, 2 en 4 
 
1.Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren. 
Refrein: Komt, laten wij aanbidden, 

  komt, laten wij aanbidden, 
   komt, 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!  
Refrein  
                                                                                                                 
4.O kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefde in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Refrein 
 
Middenin de winternacht (lied 486) vers 1, 2 en 4 
1.Midden in de winternacht ging de hemel open; 
die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom zingt gij niet? 
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, 
laat de bel trom horen: 
Christus is geboren. 
 
2.Vrede was het overal wilde dieren kwamen 
bij de schapen in de stal en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet? 
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 
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4.Zie, reeds staat de morgenster stralend in het duister, 
want de dag is niet meer ver, bode van de luister 
die ons weldra op zal gaan; herders blaas uw fluiten aan, 
laat de bel, bim-bam, l 
laat de trom, rom-rom, 
kere om, kere om,  
laat de beltrom horen:  
Christus is geboren! 
 
God rest ye merry gentlemen (Wij trekken in een lange stoet) 
1e couplet Engels 
God rest ye merry gentlemen, 
let nothing you dismay. 
Remember Christ our Savior 
was born on Christmas Day, 
to save us all from Satan's pow'r 
when we were gone astray. 
Oh tidings of comfort and joy, 
comfort and joy, 
Oh tidings of comfort and joy! 
 
2e couplet Nederlands 
Al zijt Gij nu nog maar een kind 
zo kwetsbaar, teer en klein, 
wij weten dat het rijk begint 
waarvan Gij Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint 
van oorlog en van pijn. 
Wij loven U, koning en Heer,  
koning en Heer,  
Wij loven U koning en Heer! 
 
3e couplet Engels 
In Bethlehem, in Israel, 
this blessed Babe was born. 
And laid within a manger 
upon this blessed morn, 
the which His Mother Mary 
did nothing take in scorn. 
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Oh tidings of comfort and joy, 
comfort and joy, 
Oh tidings of comfort and joy! 
 
4e couplet Nederlands 
Wij gaan op weg naar Bethlehem, 
daar ligt Hij in een stal 
die koning in Jeruzalem 
voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken daar met luider stem 
en blij bazuingeschal: 
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,  
Wij loven U koning en Heer! 
 
Stilte 

Het licht wordt gedimd 

 
Lichtspel – O Holy Night gezongen door de Amerikaanse 
zangeres Kelly Clarkson 
 
O heil'ge nacht (Frans: Cantique de Noël, Engels: O Holy Night) 
is een bekend kerstlied uit 1847 van de Franse componist 
Adolphe Adam. De oorspronkelijke tekst werd geschreven door 
dichter Placide Cappeau.  
 
O holy night the stars are brightly shining 
It is the night of our dear Savior's birth 
Long lay the world in sin and error pining 
Till He appeared and the soul felt its worth 
A thrill of hope the weary world rejoices 
For yonder breaks a new glorious morn 
Fall on your knees 
O hear the angels' voices 
O night divine 
O night when Christ was born 
O night divine o night 
O night divine 
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Aansteken van de Paaskaars en de adventskaarsen door de 
ambtsdrager 
 
Tekst bij de kaarsen gelezen door Cisca Jägers 

 
Het Licht is uitgezaaid en niet door 
weer en wind te doven. 
 
Hoe diep het donker ook, wij zullen in 
de kracht van het Licht geloven. 
 
 

Het Licht is uitgezaaid in ons, opdat wij zullen stralen. 
 
In onze liefde wil het zich in duizendvoud herhalen.Maak ons tot 

lichtjes in de nacht voor al wie met ons adem halen. 
 
Naast de 4 adventskaarsen ontsteken wij vanavond de 5 e 
kaars, omdat het Kind geboren wordt, als licht in de duisternis. 
Moge dit voor ons een nieuw begin betekenen. 
 

Het licht gaat weer aan 

 
Voorbereiding 

 

Woord van welkom 
 
Aanvangslied: 473, Er is een roos ontloken, vers 1 en 2 

we gaan staan 
 

1.Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan 
bloeien 
in ’t midden van de nacht. 
 

 
2.Die roos van ons 
verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd 
ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in ’t midden van de tijd. 



Bemoediging (en groet/drempelgebed) 
V:  Onze hulp en verwachting is in de naam van de Eeuwige 
A:  DIE WAS, DIE IS, DIE KOMT!  
V:  ….  

door Jezus Christus, onze Heer 
A:  AMEN                

we gaan zitten 
 

Inleiding op de viering 
 
Kyriëgebed, afgesloten met: lied 463, vers 1, 3, 4, 6, 7 en 8 
 

1.Licht in onze ogen, 
redder uit de nacht, 
geldt uw mededogen 
nog wie U verwacht? 
 
3.Herder, wil behoeden, 
wie in ’t duister valt. 
Keer hun lot ten goede, 
licht dat stralen zal! 
 
4.Bloesem in de winter, 
roze dageraad, 
wees ons teken dat de 
zon verschijnen gaat! 
 
6.Kyrie eleison, 
dat Gij u erbarmt, 
onze kille koude 
met uw licht verwarmt! 
 
7.Christe eleison, 
nog is niet verstomd 
ons verlangend roepen 
dat Gij spoedig komt! 
 
8.Kyrie eleison, 
wees genadig, Heer! 
Breng ons naar de morgen 

wacht niet langer meer! 



Woord 
Groet 
V:  De Heer is nabij! 
A:  VERWACHT HEM MET BLIJDSCHAP. 
 
Eerste Schriftlezing: Jesaja 11: 1-10 (NBV21) 
 
Vrede en gerechtigheid door de telg van Isaï 
Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van 
zijn wortels komt tot bloei. De geest van de HEER zal op hem 
rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht 
en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de 
HEER. Hij ademt ontzag voor de HEER; zijn oordeel stoelt niet 
op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. 
Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in 
het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de 
gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de 
schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn 
lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een 
wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een 
bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine 
jongen zal ze hoeden. Een koe en een berin grazen samen, hun 
jongen liggen bijeen; een leeuw eet stro, net als een rund. Bij het 
hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn 
hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad, 
niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van 
de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee 
bedekt. Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle 
volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn 
woonplaats zal schitterend zijn. 
 
Lied: 473, Er is een roos ontloken, vers 3 
3.Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in ’t midden van de dood. 



 8 

Tweede Schriftlezing: Lucas 2: 1-20 (NBV21) 
 
De geboorte van Jezus 
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle 
inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste 
volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over 
Syrië.Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder 
naar de plaats waar hij vandaan kwam.  
Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met 
Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de 
stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die 
Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze 
daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht 
een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in 
doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen 
plaats was in het gastenverblijf. Niet ver daarvandaan brachten 
herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun 
kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en 
werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat 
ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, 
want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde 
betekent voor heel het volk: vandaag is in de stad van David jullie 
redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het 
teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken 
gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de 
engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 
‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de 
mensen die Hij liefheeft.’ Toen de engelen waren teruggegaan 
naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar 
Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en 
wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op 
weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de 
voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het 
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. De herders 
gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze 
gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. 
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Lied: 483,  Stille nacht, heilige nacht  
 
Stille nacht, heilige nacht! .                                                                      
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer. (2x) 
 
Hulploos Kind, heilig Kind,  
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,   
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. (2x). 
 
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!     
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Lied: 481, Hoor, de engelen zingen de eer, vers 1 en 2  
 
1.Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
Vrede op aarde, ’t is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voeg u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
zing met algemene stem 
voor het kind van Betlehem! 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
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2.Hij, die heerst op ’s hemels troon, 
Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
 

Antwoord 
 

Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 
 
Onze Vader die in de hemel zijt,  
Uw naam worde geheiligd.  
Uw koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood.  
En vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid.  
Amen. 
 
Mededelingen / Collectes 

Op weg 
 
Lied om van hier te gaan:  Ere zij God (ingetogen zingen): 

Wij gaan staan 
Ere zij God, ere zij God, 

in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
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Ere zij God in den hoge,  
Ere zij God in den 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 den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 

 
Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 
Inzameling van de gaven  
De eerste collecte is voor de eigen diaconie 
NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Kerk Oisterwijk of middels de QR 
code (diaconie). 
 

De tweede collecte is bestemd voor de 
reparatie van de kerkklok; Op dit 
moment kan er niet geluid worden. 
NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK 
Protestantse Gemeente Oisterwijk of middels de QR 
code (kerk). 

U kunt uw gaven deponeren in de mandjes bij de uitgang, 
overmaken met de mobiel via de QR codes of overmaken op de 
bankrekening die in de liturgie vermeld staan. 

 
De viering is de hele week nog te bekijken op de startpagina 
van onze website www.pkn-oisterwijk.nl. Hier vindt u ook de 

liturgie van deze dienst. Of kijk via www.kerkdienstgemist.nl 

diaconie 

kerk 

Aan deze dienst werkten mee : 
Voorganger: Winanda de Vroe; Ambtsdrager: Jan Marcelis; Organist: 
Ton Akkermans; Lector: Henk van der Linden; Ontvangst: Amy 
Hoogeland; Koster: Fred Hoogeland; Beeld en Geluid: Floortje Weug-
Verhoek; Liturgie opmaak: Aede Oostra; Kerstkraam en catering: 
Cisca Jägers, Dorien Kleine Rammelkamp, Aede en Gerby Oostra 
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Welkom 
Na afloop van deze samenkomst willen wij met elkaar 
voor de kerk een drankje drinken. Net als voorgaande 
jaren zal er glühwein, warme chocolademelk en een 
warm hapje zijn. Ook hierbij bent u hartelijk welkom. 

 
Agenda 
Kerstmorgendienst: 25 december om 10.15 uur  

Een kerstdienst voor het hele gezin met een 
echt kerstspel! 
Nieuwjaarsdag Zondag 1 januari 2023 is er 
om 11.00 uur morgengebed, een korte viering, 
voorbereid door de liturgiegroep. 

Na afloop is er de gelegenheid elkaar te ontmoeten en een 
Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen.  
 

Lodewijkskerkje – 6 januari 2023; 19:30-20:45 
Oosterse Driekoningen Concert  door het koor 
Svjetje-Tiechiej  
Het gemengd koor Svjetje- Tiechiej en bestaat uit 
11 zangers die reeds lange tijd ervaring hebben 

met het zingen van de Byzantijnse liturgische muziek en 
kerstliederen. Het koor staat onder leiding van Piet Happel uit 
Udenhout, een bekende dirigent in deze wereld.                         
Entree is gratis, uw vrijwillige bijdrage wordt geschonken 
aan de humanitaire actie voor Oekraïne. 
 

Goede Kerstdagen en een gezegend Nieuwjaar!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


