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NooTzaak zingt voor de dienst: Hoor de Eng’len en Go, tell it on the mountains 
 
Hoor, de eng'len zingen de eer 
van de nieuw geboren 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 eng'len zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
 
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 eng'len zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
 
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 de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
 
 
Refrein: 



Go, tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere; 
go, tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born. 
 
While shepherds kept their watching 
o’er silent flocks by night, 
behold, throughout the heavens 
there shone a holy light. 
(Refrein) 
 
The shepherds feared and trembled 
when lo! above the earth 
rang out the angel chorus 
that hailed our Saviour’s birth! 
(Refrein) 
 
Down in a lonely manger 
the humble Christ was born, 
and God sent our salvation 
that blessed Christmas morn. 
(Refrein) 
 
 
NooTzaak zingt Komt verwonderd u hier mensen vers 1 en 2 
 
Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuwgeboren 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. 
 
Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
hoe men Hem in doeken bindt, 
die met zijne godheid wandelt 
op de vleugels van de wind. 
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 
zonder teken van verstand, 
die de hemel moet verblijden, 
die de kroon der wijsheid spant. 
Ziet, hoe tere is de Here, 
die 't al draagt in zijne hand. 
 



Welkom  
 
Bemoediging en groet 
 
NooTzaak zingt Kyrie Eleison van Herman van Veen 
 
Voor de bakker die zijn vuur laat doven 
Voor de boer die zijn ploeg laat staan 
Voor de metselaar die geen huis meer wil bouwen 
Voor de herders die niet meer verder gaan 
 
Voor de meester die niet meer durft vertellen 
Voor de priester die zijn gebed vergeet 
Voor de dokter die niet meer kan genezen 
En voor de rechter die geen raad meer weet 
 
Voor de grootmoeder alleen op haar kamer 
Voor opa die al vergeten is 
Voor de angsten en slapeloze nachten 
Voor t verdriet dat niet geweten is 
 
Voor de minnaars die niet meer zingen 
Voor de liefste die het huis verlaat 
Voor al het nutteloze leed van de wereld 
Voor ons zieltje dat tenonder gaat 
 
Voor de kinders in kelders gevangen 
Zoveel onschuld verkracht en vermoord 
Voor de politieke heersers 
Door geld en macht ontspoord 
 
Voor onze bitsige bijtende woorden 
Voor onze leugens en onze achterklap 
Voor het paradijs dat we verloren 
Voor onze levenslange ballingschap 
 
Voor cipiers en advocaten 
Voor presidenten en inspecteurs 
Voor adjudanten en commandanten 
Voor commissarissen en controleurs 
 
Voor fabrikanten en voor commercianten 
En farizeeërs met groot gewin 
In hormonen drugs en wapens 
Voor al t kwaad er tussenin 
 
Ook voor vissers en voor matrozen 
En voor het boerenvolk op de tracteur 



Voor t zigeunervolk langs de wegen 
Voor de schipper en de vrachtchauffeur 
 
Voor de buurvrouw en de glazenwasser 
Voor de smid en voor de timmerman 
Voor het ventje aan zijn loketje 
Voor de zanger voor de orgelman 
 
Voor de moeder van t kreupele kindje 
Voor het lief van een dode soldaat 
Voor het meiske zonder beminde 
Voor al t zeer dat nooit meer overgaat 
 
Voor wie zal ik hier nu nog zingen 
Voor diegene die k hier vergeet 
Er kan niemand zonder wat vrede 
Rijke boer of arme proleet 
 
Parallel Verhalen  
 
NooTzaak zingt Komt verwonderd u hier mensen vers 3 en 4 
 
Die de hemel heeft geschapen 
en versiert het firmament, 
moet hier in een kribbe slapen, 
wordt in hooi en stro gewend. 
Die de schone serafijnen 
altijd heeft tot zijn gebod, 
heeft de beesten als de zijnen, 
laat zich steken in dit kot, 
in de doeken, in de hoeken 
van dit huisken zonder slot. 
 
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 
 
Overdenking  
 
NooTzaak zingt Durf Jij? 
 



Durf jij vandaag nog, Jezus te zoeken 
Samen te gaan met herders op pad 
Durf jij vandaag nog, je reis om te boeken 
Een nieuwe bestemming, zeg durf je dat? 
Kun je signalen herkennen en op staan 
Ook als ze zijn onduidelijk en vaag 
Kun jij ook zomaar naar Jezus op weg gaan, 
Net als de wijzen, ja dat is de vraag. 
 
Kerst, ’t feest van ’t nieuwe leven 
God maakt een nieuwe start 
Maar durf door hem gegeven, 
Wordt Jezus elke dag weer opnieuw geboren in ons hart 
 
Kun jij nog woorden spreken van vrede 
Of vredeswoorden vervat in een lied 
Zoals de engelen dat ook ooit deden 
Zingen ondanks, je’t nu nog niet ziet 
Durf jij de Heer gastvrij te begroeten? 
Hoor je zijn kloppen, hoor je zijn stem? 
Pak jij de kans om Hem echt te ontmoeten 
Of is in je huis geen plaats meer voor hem 
 
Kerst, ’t feest van ’t nieuwe leven 
God maakt een nieuwe start 
Maar durf door hem gegeven, 
Wordt Jezus elke dag weer opnieuw geboren in ons hart 
 
Kerstevangelie 
Lucas 2:1-20 
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 Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem 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. 
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 liefheef.’  



 
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar 
Bethlehem 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. 
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. 
 
NooTzaak zingt Mary did you know? 
 
Mary, did you know that your baby boy 
Would one day walk on water? 
Mary, did you know that your baby boy 
Would save our sons and daughters? 
Did you know that your baby boy 
Has come to make you new? 
 
This child that you delivered, will soon deliver you 
Mary, did you know that your baby boy 
Would give sight to a blind man? 
Mary, did you know that your baby boy 
Would calm the storm with his hand? 
 
Did you know that your baby boy 
Has walked where angels trod? 
When you kiss your little baby 
You kiss the face of God 
Mary, did you know? 
Mary, did you know? 
 
Mary, did you know? Did you know? 
Mary, did you know? Mary, did you know? 
Mary, did you know? Mary, did you know? 
Mary, did you know? Mary, did you know? 
 
The blind will see, the deaf will hear 
The dead will live again 
The lame will leap, the dumb will speak 
The praises of the Lamb 
Mary, did you know that your baby boy 
 
Is Lord of all creation? 
Mary, did you know that your baby boy 
Would one day rule the nations? 
Did you know that your baby boy 
Is heaven's perfect Lamb? 
 



That sleeping child you're 
Holding is the great, I Am 
Mary, did you know? (Mary, did you know?) 
Mary, did you know? (Mary, did you know?) 
Mary, did you know? Oh 
 
Gebeden  
Kerstlicht om de wereld in te brengen 
 
NooTzaak zingt Stille 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. 
 
Hulploos Kind, heilig Kind, 
Dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 
 
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! 
 
Zegen 
 
Ere zij God 
 
Ere zij God, ere zij God 
In de hoge, in de hoge, in de hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen een welbehagen 
Ere zij God in de hoge 
Ere zij God in de hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen, in de mensen een welbehagen 
In de mensen een welbehagen, een welbehagen 
Ere zij God, ere zij God 
In de hoge, in de hoge, in de hoge 



Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen een welbehagen 
 
Amen, amen 
 
 
 


