
 
Orde van de Kerstviering in de Triangel. 

Vrijdag 16 december * 14.30 uur 
 

Met muzikale medewerking van Peter Pronk & Clé Lammens 
Thema: Vrede op aarde 
 

Vóór de dienst muziek van Clé & Peter 
Welkom, de kaars gaat branden 
Gezang 117: 1 + 5 
1 Hoe zal ik U ontvangen, 
   hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
   der wereld hoogst verlangen, 
   des harten heiligst goed? 
   Wil zelf uw fakkel dragen 
   in onze duisternis, 
   opdat wat U behage 
   ons klaar en zeker is. 

5 Zo diep waart Gij bewogen: 
   Gij daaldet van uw troon; 
   uit godlijk mededogen 
   zocht Gij der mensen woon, 
   Gij die de last der volken, 
   hun plagen duizendvoud, 
   wat niemand kan vertolken, 
   in liefd' omsloten houdt. 

Stil gebed, bemoediging, groet 
Lied 477: 1 + 4 

1 Komt allen tezamen, 
   jubelend van vreugde: 

     komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
   Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 

       Komt, laten wij aanbidden, 
       komt, laten wij aanbidden, 
       komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 

4 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. 
Gebed 
Gedicht ‘Advent’  
Gezang 26: 2 

2 Gij wilt met vrede tot ons komen, 
        met vreed' en vrijheid, vreugd' en eer. 
        Het juk is van de hals genomen, 
        God lof, wij zijn geen slaven meer! 
        De staf des drijvers ligt verbroken, 
        aan wie ons hart zich had verkocht, 
        en 't wapentuig in brand gestoken 
        van hem, die onze ziele zocht. 
 

Bijbellezing Jesaja 9: 1 – 6 
  



Gezang 26: 4 
4 O Vredevorst, Gij kunt gebieden 
   de vreed' op aard' en in mijn ziel! 

       Doe alle volken tot U vlieden, 
   dat al wat ademt voor U kniel! 
   Des Heren ijver zal bewerken, 
   dat Hij de zetel, U bereid, 
   met recht en met gericht zal sterken. 
   Hem zij de lof in eeuwigheid! 

Lezing: Lukas 2: 1 – 15 
Lied 483: 1 + 3  
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. 

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! 

Verkondiging: ‘Vrede op aarde en in mijn ziel’  
Muziek van Clé & Peter 
Lied 481: 1 + 3  
1 Hoor, de engelen zingen de’eer 
   van de nieuw geboren Heer! 
   Vrede op aarde, 't is vervuld: 
   God verzoent der mensen schuld. 
   Voegt u, volken, in het koor, 
   dat weerklinkt de hemel door, 
   zing met algemene stem 
   voor het kind van Bethlehem! 
   Hoor, de engelen zingen de’eer 
   van de nieuw geboren Heer! 

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 nieuw geboren Heer! 

Gebeden 
Slotlied 486: 1 + 2 
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 beltrom 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! 

Zegen 
Ere zij God  
Muziek van Clé & Peter  
 

Wij wensen u allen goede Kerstdagen en alvast een gezegend Nieuwjaar! 


