
Kerst is meer dan…. 

 

 

 

 

 

Kerstnachtdienst 
24 december 2019 in de Kerk in Jubbega 

m.m.v. popkoor  

‘Full Sound’ o.l.v. Daniëlle Verburg 

aanvang 22.00 uur, deur open v.a. 21.30 uur 



Welkom  
 
Samenzang 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:  
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
Het licht van de Vader, licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: 
goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
O kind, ons geboren, liggend in de kribbe,  
neem onze liefd' 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. 

 
De tafel wordt gedekt o.l.v. uw gastheer ds. Piet Hulshof 
 
Samenzang 

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyrieleis. 
 
Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’ 
Kyrieleis. 

 
Full Sound 
 



Het feest kan beginnen 
 
Samenzang  
Midden in de winternacht, ging de hemel open.  
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet? 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan,  
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  
 
Vrede was er overal, wilde dieren kwamen  
bij de schapen in de stal en zij speelden samen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet? 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan,  
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  
 
Zie, daar 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 blaast uw fluiten aan.  
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom  
Kere om, kere om, laat de beltrom horen  
Christus is geboren! 
 
Full Sound 
 
Speech 
 
Samenzang (melodie: Away in a manger) 

Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron, 
de oorsprong der schepping, de opgaande zon: 
dit leven zal stralen, door de hemel bemind. 
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind. 
 
Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt, 
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd. 
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht, 
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht. 



Opruimen 
 
Full Sound 
 
Gebed 
 
Samenzang  

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. 

 
Dankwoord  
 
Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de 
onkosten en … er is Glühwein en poeiermolke. 
 
 
 

Noflike krystdagen tawinske 
en folle lok en seine yn ’t nije jier! 

 


