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WIT 

Wit is de kleur van de vreugde 

om het nieuwe leven, 

begonnen in het kind in de kribbe 

Hij is het licht voor de wereld 
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VOORBEREIDING 

 

Welkom 

Aanvangslied: 'Uit het duister hier gekomen'  

(Tussentijds 137 – melodie: lied 498) – 1, 2 en 3 

 

Uit het duister hier gekomen 

mensen van de wereldnacht 

onbestemd verward in dromen 

niet vermoedend wie hen wacht – 

zoekend of een woord opgaat 

als een ster van dageraad. 

 

Nacht waarin zou zijn geboren 

die de naam heeft 'dat Gij redt', 

morgentaal in onze oren 

hemel op ons hoofd gezet, 

ogenwenkend woord van U 

nieuw getijde dat is nu. 

 

Gij die nieuw zijt alle dagen 

bron en hartslag van de tijd, 

kunt Gij één moment verdragen 

dat Gij niet mijn toekomst zijt? – 

die gezegd hebt 'Ik zal zijn' 

en 'de dood zal niet meer zijn'. 

 

Kerstspel:  

'De koning komt' – welke koning verspreidt licht door hoe hij leeft? 

 

Begin kerstspel 

 

Gebed door een kind 

 

Vervolg kerstspel 
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Gedicht: 'Kerstlicht' van Marinus van den Berg 

 

Vergeet het licht niet. 

Woorden van een lief mens. 

Een vrouw met een open hart. 

Vergeet het licht niet.  

 

Het licht lijkt ons soms te vergeten, 

alles aardedonker en grauw, 

geen licht op de ogen, 

geen licht in de ogen. 

 

Overal zoeken naar licht, 

wanhopen aan het licht, 

nergens licht te ontdekken, 

het duister niet licht genoeg. 

 

Iemand ziet het donker. 

De stem klinkt van verre, 

licht hoorbaar, 

haast overstemd. 

 

Zoveel kunstlicht in deze dagen, 

zoveel schijn die bedriegt. 

Onverwacht toch echt licht. 

Licht sinds mensenheugenis.  

 

Lichtend Kind, licht vergeten, 

telkens weer door verteld, 

door lieve goede stemmen, 

verder gedragen door lichtdragers. 

 

Vergeet het licht niet. 

Het daagt telkens weer op, 

in mensen, in woorden, 

die 't duister verdrijven.  
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Ontsteken van de kaarsen en de lichten in de Kerstboom  

 

Het Kerstfeest is begonnen, 

feest van licht en leven. 

De grote kaars geeft ons licht, 

een licht om te krijgen en door te geven. 

 

Zingen: Lied 483: 1 en 2 

 

Stille nacht, heilige nacht! 

Davids zoon, lang verwacht, 

die miljoenen eens zaligen zal, 

wordt geboren in Betlehems stal, 

Hij, der schepselen Heer, 

Hij, der schepselen Heer. 

 

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. 

Leer me U danken daarvoor. 

 

 

Vervolg kerstspel 

 

Zingen: Lied 476: 1 

 

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. 
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Vervolg kerstspel 

 

Zingen: Lied 481: 1 en 2 

 

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! 

 

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! 

 

Vervolg kerstspel 

 

Zingen: Lied 486 

 

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 beltrom horen: 

Christus is geboren. 
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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! 

 

Ondanks winter, sneeuw en ijs / bloeien alle bomen, 

want het aardse paradijs / is vannacht gekomen. 

Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom danst gij niet? 

Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren! 

 

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, / laat de trom, rom-rom, 

kere om, kere om, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren! 

 

 

Lezing: Johannes 1: 1 – 9, 14 

 

Zingen: Lied 444: 2, 3 en 4 

 

De duisternis gaat wijken 

van de eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 

 

Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten – 

begroeten ’t morgenrood. 
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De zonne, voor wier stralen 

het nachtelijk duister zwicht, 

en die zal zegepralen, 

is Christus, ’t eeuwig licht! 

 

Aandacht voor de liturgische schikking  

 

Overdenking 

 

Zingen:  

'Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht' (Johannes de Heer 827) 

 

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, 

dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. 

En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn; 

gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn. 

 

Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet, 

of het helder licht geeft of ook bijna niet, 

Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn; 

gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn. 

 

Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is, 

overal op aarde zond' en droefenis. 

Laat ons dan in 't duister 'n helder lichtje zijn; 

gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn.  

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden 

Stil gebed 
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Zingen: Lied 481: 3 

 

Lof aan U die eeuwig leeft 

en op aarde vrede geeft, 

Gij die ons geworden zijt 

taal en teken in de tijd, 

al uw glorie legt Gij af 

ons tot redding uit het graf, 

dat wij ongerept en rein 

nieuwgeboren zouden zijn. 

Hoor, de engelen zingen de eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

 

Collecte: 1. Diaconie 2. Zuiderkerkgemeente 

 

Slotlied: Lied 487 

 

Eer zij God in onze dagen, 

eer zij God in deze tijd. 

Mensen van het welbehagen, 

roept op aarde vrede uit. 

Gloria in excelsis Deo. 

Gloria in excelsis Deo. 

 

Eer zij God die onze Vader 

en die onze koning is. 

Eer zij God die op de aarde 

naar ons toe gekomen is. 

Gloria in excelsis Deo. 

Gloria in excelsis Deo. 

 

Lam van God, Gij hebt gedragen 

alle schuld tot elke prijs, 

geef in onze levensdagen 

peis en vreê, kyrieleis. 

Gloria in excelsis Deo. 

Gloria in excelsis Deo. 



 10 

Zegen  

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de grote zaal achter de kerk is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 

onder het genot van koffie/thee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kerkenraad van de Zuiderkerk  

wenst u/jullie allemaal  

fijne Kerstdagen en een mooi nieuwjaar! 
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Kerstfeest is denken 

aan vrede en licht 

aan de Boodschap 

het blijde bericht 

van komen van mensen 

heel dicht tot elkaar 

niet voor heel even 

maar – als het kan – 

het hele jaar! 
 

Ina Sipkes de Smit 
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