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Kerstnacht 

 
24 december 2019 

Protestantse Gemeente Edam 

Grote Kerk 
 

 
"De aanbidding van het kindeke Jezus", Gerard van Honthorst ca. 1620  

 
 

 

 
Voorganger: ds. Charlotte Kremer 

Lectoren: Henk Blomberg, Cora den Engelse, Henri Kalk,  

Tom Lagerburg, Mirjam van Wijhe 

Orgel: Frans Koning 

Trompet: Gerro de Boer 

Kwartet Mix & Match: Dorothy Moolenschot, Maarten Kat,  

Sanne Runia en Peter van Os 
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Liederen voor de dienst: 

 

‘Stil is de nacht’ – (tekst van Cees Rutgers, 2018) 

 
 

Stil is de nacht. Iedereen wacht 

op het licht, op de kracht 

die verdrijft de duisternis, 

en die groeien doet al wat er is, 

die verzoent en verzacht. 

Wonderlijk stil is de nacht. 

 

Kijk om je heen. Mensen bijeen 

zingen zacht: stille nacht. 

Wat onzegbaar is, wat je niet ziet, 

houdt zich schuil in dit goddelijk lied. 

Volg de stem van je hart, 

Zing door het nachtelijk zwart. 

 

Mix & Match: "Cantique de Noël" 
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Slotlied: "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, Iin de hoge 

Vrede op aarde, Vrede op aarde 

In de mensen een welbehagen 

Amen, Amen 
 

Zending en zegen 

 

Mix & Match: "Have yourself a merry little Christmas"  
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Uit uw verborgenheid  

ontsteekt Gij licht op aarde,  

wilt Gij ons warmen met 

de gloed van uw genade.  

Wij delen met elkaar  

het licht, het lied, de zegen.  

Wij zijn uw kandelaar,  

wij gaan het donker tegen. 

 

Inzameling van de gaven  

– tijdens de collecte zingt Mix & Match: "Carol of the Bells" 
 

Gebeden:  

dank- en voorbeden, gebed in stilte, gezamenlijke gebeden Onze Vader: 
 

Onze Vader  

die in de hemelen zijt, 

uw naam worde geheiligd; 

uw Koninkrijk kome; 

uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel als 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 den boze. 

Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

tot in der eeuwigheid. 

Amen. 
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Lied 473: "Er is een roos ontloken" – (v2, 3, 4 tekst van André Troost) 

 
  

Te middernacht geboren, 

van hogerhand: een kind 

het eerste ochtendgloren 

dat stil aan warmte wint. 

Nog heerst de koude dood, 

maar aan de zwarte hemel 

glanst zacht het morgenrood. 

Te middernacht geboren: 

het levenwekkend licht. 

God had nog nooit tevoren 

zo’n menselijk gezicht. 

Al handhaaft zich het kwaad, 

het zal niet lang meer duren, 

reeds lacht de dageraad! 

 

 Te middernacht geboren, 

 het licht dat overwint; 

 het straalt tot in het noorden: 

 de zon, de Zoon – Gods kind! 

 De aarde, grauw en grijs, 

 wordt straks door licht gelouterd 

 zijn gouden paradijs. 
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Woord van welkom 

 

Lied 477: "Komt allen tezamen" 

 
 

De hemelse engelen riepen eens de herders  

weg van de kudde naar ’t schamel dak.  

Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,  

komt, laten wij aanbidden, die koning. 

 

O 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. 

 

Bemoediging en groet 

 

Vg: Onze hulp is geborgen, in die éne Naam  

die tot ons allen zegt: “Ik ben erbij”.    

Zijn Naam is aan het Licht gekomen  

in die éne nacht die heilig wordt genoemd. 

Allen: ERE ZIJ GOD! 
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Geen woorden zijn te vinden 

dat ik begrijpen zal 

hoe God als hemels kindje 

moet slapen in een stal. 

U Heer, mijn levensadem, 

het hoogste woord van God, 

vindt minachting op aarde, 

moet slapen in een grot. 

Een mus heeft nog zijn nestje, 

zijn eigen heggentak, 

een zwaluw die wil rusten 

vindt veilig onderdak, 

een leeuw kan zich verschansen – 

moet ik mijn God dan zien 

in stro van iemand anders, 

een stal, zo anoniem? 
 

Kom in mijn hart en woon er, 

het is geen vreemde plek, 

u zelf hebt mij veroverd, 

blijf in mij toegedekt. 

Ik ben met ziel en zinnen 

geopend, wonderstil. 

Kom, wikkel U, Heer Jezus, 

in diepten van mijn ziel. 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Lied 500: 1 en 5  "Uit uw verborgenheid" 
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O Heer Jesu, God en mense, 

die aanvaard hebt deze staat, 

geef mij wat ik door U wense, 

geef mij door uw kindsheid raad. 

Sterk mij door uw tere handen, 

maak mij door uw kleinheid groot, 

maak mij vrij door uwe banden, 

maak mij rijk door uwe nood, 

maak mij blijde door uw lijden, 

maak mij levend door uw dood! 

 

Derde evangelielezing: Lucas 2: 8-14 
 

Mix & Match:  “Angels we have heard on high” 
 

Vierde evangelielezing: Lucas 2: 15-20 
 

Lied 480: "Ik wandel in gedachten" 
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Vg: Genade, barmhartigheid en vrede  

van de Eeuwige God,  

geopenbaard in Vader, Zoon en heilige Geest.  

Allen: AMEN. 

 

Lied 433: "Kom tot ons, de wereld wacht" 

 

 
 

2 Kom tot ons, de wereld wacht. 

Heiland, kom in onze nacht, 

licht dat in de nacht begint, 

kind van God, Maria's kind. 

 

5 Uw kribbe blinkt in de nacht 

met een ongekende pracht. 

Het geloof leeft in dat licht 

waarvoor al het duister zwicht. 

3 Kind dat uit uw kamer klein 

als des hemels zonneschijn 

op de aarde wordt gesteld, 

gaat uw weg zoals een held. 

6 Lof zij God in 't hemelrijk, 

Vader, Zoon en Geest gelijk, 

nu en overal altijd, 

nu en tot in eeuwigheid. 

 

4 Gij daalt van de Vader neer, 

tot de Vader keert Gij weer, 

die de hel zijt doorgegaan 

en hemelwaarts opgestaan. 

  

 

Gebed voor de kerstnacht 

 

Mix & Match: “God rest you merry gentlemen” 

 

Lezing uit het Oude Testament: Micha 5:1-4A 

 

 



6 

 

Lied 498: 1, 2, 3 "Betlehem, o uitverkoren stad" 

 
 

In het ondoordringbaar duister,  

in onzekerheid en pijn,  

in het land van licht noch luister  

zal Hij onze redder zijn.  

Koning Jezus, gloria,  

Zoon van God, halleluja. 

 

Hef uw hoofden, kleine mensen,  

als uw nieuwe koning komt.  

Hij doorbreekt de oude grenzen,  

Hij maakt recht wat is gekromd.  

Koning Jezus, gloria,  

Zoon van God, halleluja. 

 

Eerste evangelielezing: Lucas 1: 26-38 
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Mix & Match: "Mary did you know"  

 

Tweede evangelielezing: Lucas 2: 1-7 

 

Lied 478:  "Komt, verwondert u hier, mensen" 

 
 

 

 

 

 

 

 


