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‘Het Huis van de Engelen’ 

 

 
      

Voorganger:  Anneke van der Velde 

Orgel/piano:  Henk van Marle 

Schilderij:  Bert van Essen 

Lector:  Cathien Steen 

Cantorij:  Rianne Laarman, Karen Ploeg, Bram Carsouw, Henk Pippel, 

   Widh Held (medley)  



Voor de dienst zingen we:  

 

Komt allen tezamen 

  

Allen: 

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! 

 

De hemelse eng'len riepen eens de herders 

Weg van de kudde naar 't schamel dak 

Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden 

Komt laten wij aanbidden 

Komt laten wij aanbidden 

Komt laten wij aanbidden, die Koning! 

 

O, Kind, ons geboren, sluim'rend 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! 

  

Midden in de winternacht 

  

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!  

 

 

Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,  



want het aardse paradijs is vannacht gekomen.  

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 bel-trom horen  

Christus is geboren! 

 

Zingen: ‘Away in a manger’ door Karen en Rianne 

 

Away in a manger, 
No crib for His bed 
The little Lord Jesus 
Laid down His sweet head 
  
The stars in the bright sky 
Looked down where He lay 
The little Lord Jesus 
Asleep in the hay 
  
The cattle are lowing 
The poor Baby wakes 
But little Lord Jesus 
No crying He makes 
  
I love Thee, Lord Jesus 
Look down from the sky 
And stay by my side, 
'Til morning is nigh. 
  
Be near me, Lord Jesus, 
I ask Thee to stay 
Close by me forever 
And love me I pray 
  
Bless all the dear children 
In Thy tender care 
And take us to heaven 
To live with Thee there… 
 

 

Welkom 



 

De kaarsen worden aangestoken 

 

Uit uw verborgenheid 

Voorbij aan onze grenzen, 

Straalt lichte eeuwigheid 

Als daglicht voor de mensen. 

Uw wijde hemel welft 

Zich rond over de aarde. 

Gij zult op vaste grond 

Ons voor het donker sparen. 

 

Uit uw verborgenheid 

Ontsteekt Gij licht op aarde, 

Wilt gij ons warmen met 

De gloed van uw genade. 

Wij delen met elkaar 

Het licht, het lied, de zegen. 

Wij zijn uw kandelaar, 

Wij gaan het donker tegen. 

 

Zingen: ‘Waar eens David werd geboren…’ 

 

Waar eens David werd geboren 

wordt een kind in ‘t stro gelegd. 

Daar ligt een geboren herder, 

hem is alle plaats ontzegd. 

Maar – en dit geheim is groot, 

hij troont op Maria’s schoot! 

 

Alle dagen van ons leven 

heeft dit kind ons liefgehad. 

Met ontferming diep bewogen 

over wie geen herder had. 

Hij, die alle mensen weidt 

met zijn staf van lieflijkheid. 

 

Gebed om een zegen voor deze dienst 

 
Zingen: ‘Stille nacht, Heilige nacht’ 

 
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. 
 

Eerste lezing: Lucas 2 ‘De geboorte van Jezus’ 

 

21In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk 
zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het 
bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, 
ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4Jozef ging van de stad Nazaret in 
Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van 
David afstamde, 5om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande 
vrouw, die zwanger was. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling 
aan, 7en 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. 

8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de 
wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze 
omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De 
engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat 
het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11vandaag is in de stad van David 
jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: 
jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak 
ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees 
met de woorden: 

14‘Eer aan God in de hoogste hemel 

en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 

15Toen 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.’ 16Ze gingen meteen op weg, en troffen 
Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17Toen ze het kind zagen, 
vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18Allen die het hoorden stonden 
verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze 
woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20De herders gingen terug, terwijl 
ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals 
het hun was gezegd. 

 
Zingen: ‘Stille nacht, Heilige nacht’ 
 
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! 
 

Tweede lezing:  

 

‘Het Huis van de Engelen’ door Bert van Essen 



 

‘Angels Carol’ van John Rutter door Karen, Rianne en Henk van Marle   
 
Overdenking 
 
‘Joy to the World’ door het koortje 
 
Ruimte voor gebed en stilte 
 
Onze Vader verborgen 
uw naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid, en brood 
gerechtigheid is, en genade – 

waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 

Doof de hel in ons hoofd 
leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 

Van U is de toekomst 
kome wat komt. 

Mededelingen en Gaven 
 
Slotlied: Eer zij God in deze dagen 
 
Eer zij God in onze dagen  
Eer zij God in onze tijd  
Mensen van het welbehagen  
Roep op aarde vrede uit  
Gloria in excelsis Deo  
Gloria in excelsis Deo  
Gloria in excelsis Deo 
  
Zegenbede 
 
Zingen: Gloria in Excelsis Deo  



 
Eer zij God die onze Vader  
En die onze koning is  
Eer zij God die op de aarde  
Naar ons toegekomen is  
Gloria in excelsis Deo  
Gloria in excelsis Deo  
Gloria in excelsis Deo  
 
Kerstmedley op locatie 
 
Orgelspel van Henk met o.a.: Il est né le divin enfant en de canon Noël, Noël. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als u het belangrijk vindt dat het geluid van de Vereniging van Vrijzinnigen wordt 
gehoord in Kampen en omstreken, dan kunt u lid van onze vereniging worden. Als u 
al lid bent van een ander kerkgenootschap, dan is dat geen bezwaar; u hoeft dat niet 
op te zeggen. Voor een minimumbedrag van 50 euro per jaar kunt u volop 
meepraten en -doen! Voor informatie: secr.vvvkampen.nop@gmail.com. 
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