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Bloeien in de nacht 
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Orgelspel: Anton Heiller (1923-1979)  
         aantal variaties over ‘Nun komm’, der Heiden Heiland’ 
 

Begroeting  

 

Lied:  Al wie dolend in het donker… 

 

Al wie dolend in het donker 

in de holte van de nacht 

en verlangend naar een wonder 

op de nieuwe morgen wacht: 

Vrijheid wordt aan u verkondigd 

door een koning zonder macht. 

  

Onze lasten zal Hij dragen 

onze onmacht totterdood 

geeft als antwoord op ons vragen 

ons Zichzelf als levensbrood: 

nieuwe vrede zal er dagen 

liefde straalt als morgenrood. 

 

Tot de groten zal Hij spreken 

even weerloos als een lam 

het geknakte riet niet breken 

Hij bewaakt de kleine vlam: 

hoort en ziet het levend teken 

van een God die tot ons kwam 

 

 

Aansteken van vijf kaarsen  
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Lied:  ‘Kom tot ons, de wereld wacht’ 433: vers 1, 2, 3 

 

1. Komt tot ons, de wereld wacht, 

 Heiland, kom in onze nacht. 

 Licht dat in de nacht begint, 

 kind van God, Maria 's kind. 

 

2. Kind dat uit uw kamer klein, 

 als des hemels zonneschijn 

 op de aarde wordt gesteld, 

 gaat uw weg zoals een held. 

 

3. Gij daalt van de Vader neer 

 tot de Vader keert Gij weer, 

 die de hel zijt doorgegaan 

 en hemelwaarts opgestaan. 

 

 

Gedicht  ‘Lied van geloof, hoop en liefde’ 

 

Lied van geloof, hoop en liefde 

Zeg wie zal zaaien de kiem van geloof, 
groeiend vertrouwen, aarzelend volgen 
en hoor dan wat soms met mensen gebeurt; 
in het verborgen wordt iemand geraakt, 
iemand groeit uit tot een stem 
en iemand gaat spreken en brengt met een woord 
de taal van de leugen tot zwijgen. 
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Zeg wie zal zaaien het groen van de hoop, 
licht in de ogen, vonken verwachting 
en kijk dan wat soms met mensen gebeurt; 
in het verborgen wordt iemand bevrucht 
iemand groeit uit tot een lach 
en iemand gaat zingen en gaat met een lied 
de treurige dingen te lijf. 

Zeg wie zal zaaien de kleur van de liefde 
passie beweging, hart voor de mensen 
en voel dan wat soms met mensen gebeurt; 
in het verborgen wordt iemand bezield, 
iemand groeit uit tot een vuur 
en iemand gaat opstaan en brengt als de zon 
versteende gevoelens tot leven. 

  Uit:  Zangen van zoeken en zien 189 
  Niek Schuman  
 

 

Lied:  ‘Er is een roos ontloken’ 473: vers 1, 2, 3  

 

1. Er is een roos ontloken 

 uit barre wintergrond, 

 zoals er was gesproken 

 door der profeten mond. 

 En Davids oud geslacht 

 is weer opnieuw gaan bloeien 

 in 't midden van de nacht. 
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2. Die roos van ons verlangen, 

 dat uitverkoren zaad, 

 is door een maagd ontvangen 

 uit Gods verborgen raad. 

 Maria was bereid, 

 toen Gabriël haar groette 

 in 't midden van de tijd. 

 

3. Die bloem van Gods behagen 

 heeft, naar Jesaja sprak, 

 de winterkou verdragen 

 als allerdorste tak. 

 O roos als bloed zo rood, 

 God komt zijn volk bezoeken 

 in 't midden van de dood. 

 

 

Verhaal:  ‘De legende van de kerstroos’ 

 

 

Lied:  ‘Midden in de winternacht’ 486 

 

1. Midden in de winternacht 

 ging de hemel open; 

 die ons heil ter wereld bracht, 

 antwoord op ons hopen. 

 Elke vogel zingt zijn lied, 

 herders, waarom zingt gij niet? 

 Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 

 laat de bel, laat de trom,  

 laat de beltrom horen: 

 Christus is geboren. 
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2. Vrede was het overal, 

 wilde dieren kwamen 

 bij de schapen in de stal 

 en zij speelden samen. 

 Elke vogel zingt zijn lied, 

 herders waarom speelt gij  niet? 

 Laat de citers slaan, 

 blaas de fluiten aan, 

 laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

 Christus is geboren! 

 

3. Ondanks winter, sneeuw en ijs 

 bloeien alle bomen, 

 want het aardse paradijs 

 is vannacht gekomen. 

 Elke vogel zingt zijn lied, 

 herders waarom danst gij niet? 

 Laat de citers slaan, 

 blaas de fluiten aan, 

 laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

 Christus is geboren! 

 

4. Zie, reeds 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 blaas uw fluiten aan, 

 laat de bel, bim-bam, 

 laat de trom, rom-rom, 

 kere om, kere om, laat de beltrom horen: 

 Christus is geboren! 
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Uit de Bijbel: Habakuk 3, 17-18 

 

We zingen Lied 156: ‘Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd’  

 

1. Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd, 

 Gij hebt mij vrees voor U in ’t hart gelegd, 

 uw werk vervult mijn wezen met ontzag. 

 Breng nu, o God, uw werken aan de dag: 

 toon deze tijd uw trouw, uw goedheid weer; 

 uw volk zal juichen om zijn God en Heer. 

 

2. Woedt overal op aarde het geweld, 

 wordt nergens meer Gods naam met eer vermeld, 

 maakt zich de macht van haat en afgunst groot, 

 brengt zij het leven enkel nog ter dood, 

 hoopt ook geen mens op ’t komend godsrijk meer, 

 toch blijf ik juichen om mijn God en Heer. 

 

3. En als het licht eenmaal verduisterd wordt, 

 – geen oogst op ’t land, de vijgenboom verdord, 

 geen levend water meer, geen brood, geen wijn –, 

 wanneer de schapen Gods verdreven zijn, 

 is er bij mensen geen verwachting meer; 

 nog zal ik juichen om mijn God en Heer. 

 

4. ’k Blijf daarom, tegen beter weten in, 

 mij richten naar het woord van het begin, 

 dat Gij ons, God der eeuwen, hebt gezegd: 

 ’t verbond van trouw, van onverbreekbaar recht. 

 Gij, Heer, Gij zijt mijn kracht, mijn zekerheid; 

 ik juich om U in tijd en eeuwigheid. 
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Uit de Bijbel: Lucas 2, 1-11 

 

Lied:  ‘Wij staan aan een kribbe’ 503: vers 1, 2 en 4 
 
1. Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron, 
 de oorsprong der schepping, de rijzende zon: 
 dit leven zal stralen, door God zelf bemind. 
 Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind. 
 
2. Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt. 
 De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht: 
 dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur, 
 wordt licht en geleide in ons donkerste uur. 
 
4. Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt, 
 zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd. 
 Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht, 
 Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht. 
 
 

Meditatief moment:  ‘‘De geboorte van de morgenster’  

 

Lied 471:  In dulci jubilo 

 

1. In dulci jubilo, / onze vreugd is groot. 

 Hartenwens geboren / ligt kraaiend in het stro, 

 staat als de zon te gloren / bij moeder op haar schoot. 

 Canta Domino,/ canta Domino. 

 

2. O, Jesu parvule, / U leeft met ons mee, 

 troost mij in mijn lijden, / o puer optime. 

 Uw komst zal ons bevrijden, / voorbij zijn ach en wee. 

 Schenk ons pais en vree, / schenk ons pais en vree. 
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3. Hoor, heel de engelenschaar / jubelt gloria 

 in excelsis Deo,/ o, waren wij ook daar. 

 De aarde en de hemel / ze zingen met elkaar 

 nova cantica, / nova cantica.  

 

 

Gebeden  

 

Gedicht    

Bloeilichtjes 
  door Anne Haselberg 

 
 

Sterren stralen aan de hemel 
als een warme deken in de nacht 
kleine bloeilichtjes in het donker 

één van hen heeft heel veel kracht 
 

In het donker gaat een ster op 
waardoor de nacht bijzonder bloeit 

het wordt warm in onze harten 
en de hoop en liefde groeit 

 
De ster vertelt het verhaal 

van een kind dat wordt verwacht 
dit kind verlicht de wereld 

als Gods voetstappen in de nacht 
 

Ook jij kunt een ster zijn 
geef Zijn liefde maar door 

hoe? 
straal als een bloeilicht 

Hij gaat je wel voor 
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Lied 481:  Hoor de engelen… 
 
1. Hoor, de eng'len zingen de eer 
 van de nieuwgeboren Heer! 
 Vrede op aarde, 't is vervuld: 
 God verzoent der mensen schuld. 
 Voeg u, volken, in het koor, 
 dat weerklinkt de hemel door, 
 zing met algemene stem 
 voor het kind van Bethlehem! 
 Hoor, de eng'len zingen de eer 
 van de nieuwgeboren Heer! 
 
2. 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 nieuwgeboren Heer! 
 
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 de eer 
 van de nieuwgeboren Heer! 
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Zegen  

 
Orgelspel J. Pachelbel (1653-1706) 
        ‘Vom Himmel hoch, da komm ich her‘ 
 
 
Met medewerking van:  
 
 Addy Haselberg 
 Ylse te Boome 
 Aline Mulder 
 Marjolein Geltink 
 Reini Meutstege 
 Gerda Freriks 
 Coos van Westhreenen 
 Anne Haselberg 
 Klaas van Marle 
 Harmen Mulder 
 Gerlien Hilhorst 
 Ina Barnhoorn 
 Nelleke Dillingh 
 Betsy Stronks 
 Ben Stronks 
 Bert Klein Braskamp 
 Hans Zinger  
 Co Janssen 
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