
Kerstavond, 24 december 2020, 21.00 uur 
 

Regenboogkerk – Hilversum 
 

 
Een hoopvol teken in bange tijden 

 
 
Adventslied:  Kom tot ons, de wereld wacht, Lied 433: 1-4 
 
Adventskaarsen en kaarsen bij de Bijbel worden aangestoken 
Lied:  Zuivere vlam, Lied 458 
  
Begroeting 
 
Lied:   Stille nacht, alternatieve tekst, melodie Lied 483 
 

Stille nacht, heilige nacht. 
Hoor, een stem fluistert zacht. 
Het begint met een hemelse groet: 
‘Er zij licht’ en de aarde wordt goed. 
Woord van God als begin. 
Woord van God als begin. 
 
Stille nacht, heilige nacht 
heeft opnieuw hoop gebracht: 
Het wordt licht door een kind in een stal 
dat de wereld verwonderen zal. 
Levend woord in de nacht. 
Levend woord in de nacht. 
 
Stille nacht, heilige nacht. 
Zing een lied, onverwacht. 
Breng in donkere nacht het bericht: 
Ook voor jou is er leven en licht. 
Licht als in het begin. 
Licht als in het begin. 
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Gebed 
 
Inleiding 
 
Eerste lezing:  Jesaja 7: 10-17 
 
Lied:   Die eerste kerst, Het liefste lied van overzee II-9: 1, 2, 3, 7 en 8  
 
Tweede lezing: Micha 5,1-4a 
 
Lied:   Bethlehem, o uitverkoren stad, Lied 498: 1, 2, 4 en 5  
 
Derde lezing:  Lucas 2: 8-14 
 
Lied:   In de kille winter, Het liefste lied van overzee II-27  
 
Vierde lezing: Lucas 2: 8-14 
 
Lied:   Komt allen tezamen, Lied 477: 1, 2, 4 en 5  
 
Overweging 
 
Muziek:  Orgelbewerking van Es ist ein Ros entsprungen, Johannes Brahms 
 
Lied:   The crown of Roses, Pjotr Iljitsj Tsjaikovski 
 
When Jesus Christ was yet a child, 
he had a garden small and wild, 
where-in he cherished roses fair 
and wove them into garlands there. 
 
Now as the summertime drew nigh, 
there came a troop of children by 
and seeing roses on the tree 
with shouts they plucked them merrily. 
 
"Do you bind roses in your hair?" 
they cried in scorn to Jesus there. 
The boy said humbly "Take, I pray, 
all but the naked thorns away". 
 
Then of the thorns they made a crown 
and with rough fingers pressed it down 
till on his forehead fair and young 
red drops of blood like roses sprung. 
 
Gebeden 
acclamatie:  Doe lichten over ons, Lied 368c  
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Slotlied:  Hoor, de engelen zingen d’eer, Lied 481  
 
Wegzending 
 
Zegen:  Bevelen wij elkaar in de hoede van de eeuwige, Lied 430: a en c  
 

 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 

Afbeelding:  Lucas 2 - Maria met kind, Marc Chagall, Sarrebourg 
 
 

 


