
Kerstzangavond 
 

 
 

24 december 2019 
Hervormde gemeente Elim 

Aanvang: 19.30 uur 
 

Medewerking wordt verleend door:  
Interkerkelijk gemengd Koor ’t Harde  

 
Orgel: dhr. A. van Dijk  

Voorganger: ds. A.J. Post 



2 
 

Hartelijk welkom in de Hervormde kerk Elim op ’t Harde bij deze 
Kerstzangavond. We vinden het fijn dat u in ons midden bent op deze 
kerstavond. Samen willen we stil staan bij de geboorte van de 
Zaligmaker Jezus Christus, en nadenken over de betekenis van de 
komst van de Zoon van God naar deze wereld.  
 
De Hervormde gemeente Elim organiseert deze kerstzangavond om 
te overdenken en te vieren dat God deze wereld lief heeft, en 
daarom Zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld gezonden heeft, 
om mensen te verlossen van hun zonden en hen te leiden naar ware 
vrede. Wanneer u op zoek bent naar verlossing en vrede, bent u 
vanavond op de goede plaats!  
 
“Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard,  
dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld  
gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.  
Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben  
gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon  
zond als verzoening van onze zonden.” 
 
     1 Johannes 4 vers 9 en 10  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
We wensen u en jou  
Vanavond een goede zangavond toe 
én Gezegende Kerstdagen en een 
voorspoedig nieuw jaar!  
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Samenzang – Gezang 124  
1 Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
2 De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 
3 Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten 
begroeten 't morgenrood. 
 

4 De zonne, voor wier stralen 
het nacht'lijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, 't eeuwig licht! 
 
5 Reeds daagt het in het 
oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
 
 
 
 

Samenzang – Uit Aller Mond lied 47  (beurtzang) 
Allen:    1 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!  

 
Vrouwen:  2 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! 
 
Mannen:   3 Het eeuwige Godswoord, Eeuwig licht des Vaders 

Zien wij gehuld in het menslijk vlees 
Goddelijk kind, gewonden in de doeken! 

  Komt laten wij aanbidden, Komt laten wij aanbidden 
   Komt laten wij aanbidden, die Koning! 
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Allen:  4 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! 

 
Welkom en opening met gebed 
 
Samenzang - Psalm 105 vers 1  
1 Looft, looft, verheugd den HEER' der Heren; 
Aanbidt Zijn Naam, en wilt Hem eren. 
Doet Zijne glorierijke daan 
Alom den volkeren verstaan, 
En spreekt, met aandacht en ontzag, 
Van Zijne wondren dag aan dag. 
 
Lezing Lukas 1 vers 39-45   
Maria bij Elisabeth 
39 In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, 
naar een stad van Juda, 
40 en zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elizabet. 
41 En toen Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het 
kindje opsprong in haar schoot; en Elizabet werd vervuld met de 
Heilige Geest, 
42 en zij riep met luide stem en zei: Gezegend ben je onder de 
vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. 
43 En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere 
naar mij toe komt? 
44 Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong 
het kindje van vreugde op in mijn schoot. 
45 En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de 
Heere gezegd is, zal volbracht worden. 
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Samenzang – Lofzang van Maria vers 1 en 3   
1 Mijn ziel verheft Gods eer; 
Mijn geest mag blij den Heer', 
Mijn Zaligmaker noemen, 
Die, in haar lagen staat, 
Zijn dienstmaagd niet versmaadt, 
Maar van Zijn gunst doet roemen. 
 
3 Hoe heilig is Zijn Naam! 
Laat volk bij volk te zaam 
Barmhartigheid verwachten; 
Nu Hij de zaligheid, 
Voor die Hem vreest, bereidt, 
Door al de nageslachten.   
 
Koorzang 
1 Het volk dat in duisternis wandelt                   
  Melodie M.Vulpius – Bewerking Martin Zonnenberg 
 
2 Eeuwen Geleden            
  Origineel – Bewerking: Martin Zonnenberg   
 
3 Stille nacht 
  Muziek F. Gruber - Bewerking Harm Hoeve 
 
Schriftlezing Lukas 2 vers 1-7    
De geboorte van Jezus 
1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer 
Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. 
2 Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië 
stadhouder was. 
3 En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar 
zijn eigen stad. 
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4 Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, 
naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en 
het geslacht van David was, 
5 om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, 
die zwanger was. 
6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld 
werden dat zij baren zou, 
7 en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en 
legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de 
herberg. 
 
Samenzang – Gezang 139 vers 1 en 2  
1 Komt, verwondert u hier, mensen,    
ziet, hoe dat u God bemint,  
ziet vervuld der zielen wensen,    
ziet dit nieuw geboren kind!  
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,    
ziet, die vorst is, zonder pracht,  
ziet, die 't al is, in gebreken,    
ziet, die 't licht is, in de nacht,  
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,    
wordt verstoten, wordt veracht. 
 
2 O Heer Jesu, God en mense, 
die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij wat ik door U wense, 
geef mij door Uw kindsheid raad.  
Sterk mij door Uw tere handen, 
maak mij door Uw kleinheid groot, 
maak mij vrij door Uwe banden, 
maak mij rijk door Uwe nood, 
maak mij blijde door Uw lijden, 
maak mij levend door Uw dood. 
 
Meditatie  
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Samenzang - Op Toonhoogte 100 
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. 
  
2 Hulploos kind, heilig kind, 
dat zo trouw zondaars mint. 
Ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
werd Ge in stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor.  Leer me U danken daarvoor. 
  
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! 
 
Koorzang 
4 Ons geboren is de Koning 
  Tekst H. Meijer - Bewerking Martin Zonnenberg 
 
5 Luister mijn Hart    
  H.Smart - Bewerking Joh. M. Pijlman 
 
6 Kind van Toen 
  Tekst H.de Ruiter – Muziek J. Bredewout  
 
Samenzang – Gezang 135 
1 Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, 
zingt met algemene stem voor het Kind van Bethlehem! 
Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 
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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 eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 
 
Dankgebed 
 
Zingen - Ere zij God  
Ere zij God, in den hoge  
Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
Amen. 
 

 
 
 
 
 

Wees welkom in Elim bij de  
volgende kerkdiensten 

Iedere zondag om 9.30 uur en 18.30 uur  
 

25 december – Kerstfeest  
9.30 uur: ds. A.J. Post   

18.30 uur: ds. L.P. Blom, Barneveld 
 

26 december – Tweede Kerstdag 
10.00 uur: Kerstfeestviering met / voor  

kinderen en jongeren 
 

31 december – Oudejaarsdag 
19.30 uur: ds. A.J. Post  

(Herdenken overleden gemeenteleden) 
 

1 januari 2020 – Nieuwjaarsdag  
10.00 uur: ds. A.J. Post  


