
Liturgie PKN Steenbergen kerstnachtdienst 24 december 2020, 22.00 uur 2020 met ds. Willem Vermeulen met muzikale 
medewerking van Corneel Droogers en Elke Beurkens 
 
Orgelspel voorafgaande aan de dienst. 
  
Welkom door de ouderling van dienst  
  
Intochtslied gezang 473 : 1 en 3 
 

1 Er is een roos ontloken 3 Die bloem van Gods behagen 
 uit barre wintergrond,  heeft, naar Jesaja sprak, 
 zoals er was gesproken  de winterkou verdragen 
 door der profeten mond.  als allerdorste tak. 
 En Davids oud geslacht  O roos als bloed zo rood, 
 is weer opnieuw gaan bloeien  God komt zijn volk bezoeken 
 in ’t midden van de nacht.  in ’t midden van de dood.  
 
Votum en Groet 
  
Zang: gezang 479 
 

1 Een lied weerklinkt in deze nacht,  2 Niet langer drukt ons droefheid neer: 
 ons ooit door engelen gebracht.  wij vinden vreugde in de Heer. 
 Een lied weerklinkt in deze nacht,  Niet langer drukt ons droefheid neer: 
 ons ooit door engelen gebracht.  wij vinden vreugde in de Heer. 
 Vreugdevol nieuws, want hier is hij:  Hij heeft ons van de nacht bevrijd, 
 de vorst van Gods barmhartigheid!  schept ons een dag vol zaligheid. 
 
 3 Nu wijkt de zonde voor zijn licht. 4 Hij doet de duisternis teniet. 
 Ons leven wordt weer opgericht.  En engelen zingen ons dit lied. 
 Nu wijkt de zonde voor zijn licht.  Hij doet de duisternis teniet. 
 Ons leven wordt weer opgericht.  En engelen zingen ons dit lied: 
 Stem, mensen, met de engelen in,  glorie aan God, want vrede is 
 aanschouw de Zoon, dit nieuw begin!  nu hartslag der geschiedenis. 
 
 
Gebed 
  
Zang: gezang 463 : 6, 7 en 8 
 

6 Kyrie eleison, 7 Christe eleison, 8 Kyrie eleison, 
 dat Gij u erbarmt,  nog is niet verstomd  wees genadig, Heer! 
 onze kille koude  ons verlangend roepen  Breng ons naar de morgen 
 met uw licht verwarmt!  dat Gij spoedig komt!  wacht niet langer meer! 
 
Schriftlezing: Jesaja 8 : 23.b t/m 9 : 7. 
  
Muzikaal meditatief: Orgel / klarinet door Corneel Droogers en Elke Beurkens 
  
Schriftlezing: Lucas 2 : 1 – 7 
  
Samenzang: gezang 498 : 1  en 3 
 

1 Betlehem, o uitverkoren 3 Heft uw hoofden, kleine mensen, 
 stad in ’t veld van Efrata,  Hij doorbreekt de oude grenzen, 
 in u is een vorst geboren  als uw nieuwe koning komt. 
 als een nieuwe Jozua.  Hij maakt recht wat is gekromd. 
 Koning Jezus, gloria,  Koning Jezus, gloria, 
 Zoon van God, halleluja.  Zoon van God, halleluja. 
 
Schriftlezing: Lucas 2 : 8 – 14 
  



 
Samenzang: gezang 481 : 1 en 3  
 

1 Hoor, de engelen zingen de eer 3 Lof aan U die eeuwig leeft 
 van de nieuw geboren Heer!  en op aarde vrede geeft, 
 Vrede op aarde, ’t is vervuld:  Gij die ons geworden zijt 
 God verzoent der mensen schuld.  taal en teken in de tijd, 
 Voeg u, volken, in het koor,  al uw glorie legt Gij af 
 dat weerklinkt de hemel door,  ons tot redding uit het graf, 
 zing met algemene stem  dat wij ongerept en rein 
 voor het kind van Betlehem!  nieuwgeboren zouden zijn. 
 Hoor, de engelen zingen de eer  Hoor, de engelen zingen de eer 
 van de nieuwgeboren Heer!  van de nieuwgeboren Heer! 
 
Schriftlezing: Lucas 2 : 14 – 20 
  
Samenzang: gezang 496 : 1 en 3  
 

1 Een ster ging op uit Israël 3 Gij morgenster en mensenzoon, 
 na duizend en één nacht.  breng ons de nieuwe tijd, 
 Een oud verhaal werd doorverteld,  waarin de wereld wordt bewoond 
 een lied klonk onverwacht.  door uw gerechtigheid. 
 Dit was het uur van onze God,  Dan is uw heil aan ons geschied, 
 een mensenzoon gelijk,  u allen even na, – 
 die onze naam draagt en ons lot,  dan zingt de schepping weer dit lied 
 die nacht begon zijn rijk.  tot in de gloria. 
 
Verkondiging 
  
Muzikaal meditatief: Orgel / klarinet door Corneel Droogers en Elke Beurkens 
  
Slotgebed 
  
Slotlied: gezang 487 : 1 en 3  
 

1 Eer zij God in onze dagen, 3 Lam van God, Gij hebt gedragen 
 eer zij God in deze tijd.  alle schuld tot elke prijs, 
 Mensen van het welbehagen,  geef in onze levensdagen 
 roept op aarde vrede uit.  peis en vreê, kyrieleis. 
 Gloria in excelsis Deo.  Gloria in excelsis Deo. 
 Gloria in excelsis Deo. 
 
 Heenzending en zegen 
  
 Orgelspel 
 
 

 


