




Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! 
We wensen u een fijne dienst en hopen dat u 
snel uw weg zulk vinden in deze gemeente.

Voorganger - ds. Willemijn van Dijk – Heij
 

Oude Bavo Cantorij o.l.v. Anton Pauw

Orgel - Dick Koomans en Yu Nagayma  

Trompet - Simon Bruul

Lector - Jur Visser

Ouderling - Hans Weggeman  

Diaken - Marianne Immink 

Koster - Ruud Balkenende 



Orgelspel   
  
Stilte en duisternis  
 
Lezing: Johannes 1 
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was 
God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is 
niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was 
het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis 
heeft het niet in haar macht gekregen. 
 
Licht  
Het licht van de Paaskaars wordt uitgedeeld door politieagenten, 
brandweermensen en ambulancepersvoneel. Voor velen zijn zij in donkere 
tijden als een licht in de nacht.  
Wij geven het licht aan elkaar door. De cantorij zingt: Max Bruch, 'In der 
Christnacht', opus 60 nr. 1 (1892) 
 
Inleiding 
 
Zingen: lied 503 ‘Wij staan aan een kribbe’ 
Vers	1,	3	en	4	allen;	vers	2	cantorij	
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2. Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt. 

De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht: 
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur, 
wordt licht en geleide in ons donkerste uur. 

 
3. Hier tussen de schapen is Hem uit het hout 

van bomen uit Eden een kribbe gebouwd. 
Die is deze herder tot eerste tehuis; 
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis. 

 
4. 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. 

 
Lezing: Lucas 2: 1 – 7    
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. 
Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van 
David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te 
laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger 
was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze 
bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een 
doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was 
in het nachtverblijf van de stad. 
 
Oude Bavo Cantorij zingt: ‘Er ist ein Ros entsprungen’ – Mårten Jansson 
 
Es ist ein Ros entsprungen 
aus einer Wurzel zart, 
wie uns die Alten sungen, 
von Jesse kam die Art 
und hat ein Blümlein bracht 
mitten im kalten Winter, 
wohl zu der halben Nacht. 
 

Das Röslein, das ich meine, 
davon Jesaia sagt, 
hat uns gebracht alleine 
Marie die reine Magd. 
Aus Gottes ewgem Rat 
hat sie ein Kind geboren 
welches uns selig macht. 
	



 3	

Das Blümelein so kleine, 
das duftet uns so süß; 
mit seinem hellen Scheine 
vertreibt’s die Finsternis, 
wahr Mensch und wahrer Gott, 
hilft uns aus allem Leide, 
rettet von Sünd und Tod. 
 
Lezing: Lucas 2, 8–16  
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 het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig 
schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed 
nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 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 een doek 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 alle mensen die hij 
liefheeft.’ 
 
Zingen: lied 487 ‘Eer zij God in onze dagen’ 
vers 1 en 2: eerste 4 regels cantorij, refrein allen; vers 3 allen 
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2.  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. 2x 

 
3. Lam van God, Gij hebt gedragen 

alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. 2x 
 

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. 
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Zingen: lied 483 ‘Stil is de nacht’  
op de melodie van ‘Stille nacht’; tekst Cees Rutgers. 
 
1. Stil is de nacht. Schitterend zacht 

straalt van ver sterrenpracht. 
Mensen komen, mensen gaan. 
Door hun vluchtig, voorbijgaand bestaan 
ademt eeuwige kracht. 
Wonderlijk stil is de nacht. 

 
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. 

 
Lezing: Lucas 2: 17–20  
Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat 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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De Oude Bavo Cantorij zingt: Motet: ‘Quem vidistis, pastores’, a 8 voci – 
Giovanni Bassano (1558-1617) 
 
Quem vidistis, pastores, 
dicite, annunciate nobis, 
in terris quis apparuit? 
Natum vidimus et choros angelorum 
collaudantes Dominum. 
Alleluia. 
 
 
Overdenking 
 
Zingen: lied 505 ‘In de nacht gekomen’ Prelude: Malcolm Archer (1952)   
vers 1 cantorij, vers 2 en 3 allen    
 

1. In de nacht gekomen 
kind van hogerhand, 
licht in blinde ogen, 
licht dat zingend brandt, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
hoor de aarde klagen – 
Heer, de wereld wacht. 

 

Wie hebben jullie gezien, herders? 
Zeg het, verkondig het ons: 
wie is er op aarde verschenen? 
‘We zagen de nieuwgeborene en 
engelenkoren die de Heer loofden.’ 
Halleluja. 
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3. In de nacht gekomen, 

onmiskenbaar kind, 
kom, doorwaai de bomen, 
zachte zuidenwind, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
laat uw morgen dagen, 
kom – de wereld wacht. 

 
Gebeden: dankgebed en voorbeden - Stil gebed - gezamenlijk bidden we: 
  
 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. 
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Collecte We collecteren voor ‘Stichting Achter de Regenboog’, een 
stichting die kinderen en jongeren ondersteunt bij rouwverwerking. 
 
Tijdens de collecte zingt de Oude Bavo Cantorij  ‘The Snow lies thick’ en   
‘What Child is this’; Helen Tilmanns, sopranino blokfluit 
 
Zingen: lied 481: ‘Hoor, de engelen zingen de eer’ 
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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! 

 
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! 

 
Zegen 
  
 
Allen:      A - MEN. 
 
Orgelspel: Rondeau uit Sinfonies de Fanfares - Jean Joseph Mouret 
(1682-1738) voor trompet en orgel      
 
Reageren op deze dienst? Mail of bel met onze predikant Willemijn van 
Dijk – Heij, predikant@bavo.nl / 0612874781 
 
 
 
 
 
Na afloop van de kerstnachtdienst begint de kerstsamenzang op de Grote 

Markt. 

Protestantse Gemeente
Haarlem-Centrum

 9	

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! 

 
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! 

 
Zegen 
  
 
Allen:      A - MEN. 
 
Orgelspel: Rondeau uit Sinfonies de Fanfares - Jean Joseph Mouret 
(1682-1738) voor trompet en orgel      
 
Reageren op deze dienst? Mail of bel met onze predikant Willemijn van 
Dijk – Heij, predikant@bavo.nl / 0612874781 
 
 
 
 
 
Na afloop van de kerstnachtdienst begint de kerstsamenzang op de Grote 

Markt. 


