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ORGELSPEL 
 

HET LICHT KOMT BINNEN  
 
LUISTEREN: Orgelspel   

 
WELKOM - ZINGEN:  Komt allen tezamen – staande 

 
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,  (zacht) 

komt, laten wij aanbidden,   (zacht) 
komt, laten wij aanbidden die Koning. (voluit)  
 

De hemelse eng’len riepen eens de herders  
weg van de kudde naar 't schamel dak.  

Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!  
Komt, laten wij aanbidden,  (zacht) 
komt, laten wij aanbidden,   (zacht) 

komt, laten wij aanbidden die Koning. (voluit)  
 

Het licht van de Vader, licht van den beginne,  
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:  
goddelijk kind, gewonden in de doeken!  

Komt, laten wij aanbidden,  (zacht) 
komt, laten wij aanbidden,   (zacht) 

komt, laten wij aanbidden die Koning. (voluit)  
 

 



 

MOMENT VAN STILTE & ZINGEN: 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 G’ U rijkdom ontzegd, wordt G’ op stro en in doeken ge-

legd. Leer m’ U danken daarvoor. Leer m’ 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!  

 

LEZEN UIT LUCAS 2 & LUISTEREN: ENJOY:  

• The Rose  
• First  Nowell  

• Still a bach Christmas  
 

ZINGEN: Nu zijt wellekome 

 
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, Gij komt van alzo hoge, van 

alzo veer. Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer. Kyrieleis. 
 

Herders op den velde hoorden een nieuw lied, dat Jezus was ge-
boren, zij wisten 't niet. Gaat aan gene straten en gij zult hem 

vinden klaar; Bethl'em is de stede, daar 't is geschied voorwaar. 
Kyrieleis. 
 

Wijzen uit het Oosten, uit zo verre land, zij zochten onze Here 
met offerhand. Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende 

goud, ter ere van dat kinde, dat alle ding behoudt. Kyrieleis. 
 

NOG EEN VERHAAL & ORGELSPEL  
  
EEN PAAR WOORDEN 

 
 



 

 
LUISTEREN: ENJOY:  

 
• I have a dream 
• Stay with me till the morning  

 
BIDDEN  

 
LUISTEREN: ENJOY:  Amen – Go tell it on the mountain!  
 

AFSLUITING & ZINGEN: Ere zij God – staande 
 

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. 

  
ZEGEN & KAARSEN DOVEN 

ENJOY ZINGT: We Wish you a merry Christmas  

BIJ DE DEUR:  

• Collecte voor St. De Helpende Hand en de Kerk van Odoorn  

• Meenemen: Licht!  

BUITEN: Luisteren…… 

Vragen voor aan tafel:  

 

         Welk talent zie jij bij de ander? Wat is jouw eigen talent?  

                   Heb je daar vandaag iets mee gedaan?  

 Heb je het vandaag bij de ander gezien?  



 

Volgende dienst: Oudjaars/herdenkingsdienst:                                  

30 december om 19.30 uur 

KIJK OOK EENS OP: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl                

OF op FACEBOOK: @KerkOdoorn 

http://www.vrijzinnigekerkodoorn.nl/

