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kort muzikaal intro  

welkom en aansteken van de Paaskaars 

eerste lied Komt allen tezamen, door Double6  

2 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, komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die koning.

3 O kind, ons geboren, liggend 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.

stil moment, woorden van vertrouwen en groet



gebed tot de Geest

lied door Double6 Sound of silence – Simon and Garfunkel

‘Kribto’-cryptogram

lied door Double6 Mary’s Boychild

Schriftlezing Lucas 2: 1-20

lied Midden in de winternacht



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! 

overdenking 

lied door Double6: Imagine – John Lennon

dankgebed, voorbeden, stil gebed 

opdracht en zegen, beantwoord met 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 den mensen, in de mensen een welbehagen
In den mensen, een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God, in den hoge, in de hoge, in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen!
Amen, amen.

De jeugdkerstnachtdienstcommissie wenst u en jou een heel waardevol 
Kerstfeest! We zijn de mensen van de St. Stephanuskerk en van de Parochie 
waar deze kerk bij hoort heel dankbaar dat wij onze dienst hier weer 
mochten houden! 


