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Vrijzinnigen Hattem, 24 december 2022 
 

 Welkom en aansteken van de kaars  
 

 We zingen: ‘Uit het duister hier gekomen’  
 (tekst: Huub Oosterhuis, melodie: ‘Once in royal David’s city’) 

 

 1.Uit het duister hier gekomen,   2.Nacht waarin zou zijn geboren, 
 mensen van de wereldnacht,  die de naam heeft dat Gij redt. 

 onbestemd verward in dromen,  Morgentaal in onze oren,  
 niet vermoedend wie hen wacht, wereld op ons hoofd gezet. 

 zoekend of een woord opgaat   Ogenwenkend woord van U,  
 als een ster van dageraad.  nieuw getijde dat is nu. 

 

   3.Zeg ons dat Gij niet zult slapen  
   Eerste stem die nimmer zweeg. 

   Zie de mens door U geschapen.  
   Waarom zijn wij woest en leeg,  

   als de dood zo zwaar en dicht?  

   Spreek ons open naar uw licht. 
 

 Begroeting en stilte  
 

 We zingen: ‘Door het donker hier gekomen’  
 (tekst: Sytze de Vries, melodie: ‘Hoger dan de blauwe luchten’) 

 

 1.Door het donker hier gekomen, 2.Oude dromen, haast vervlogen, 
 aangetrokken tot het licht,  uit een lang voorbije tijd, 

 willen wij het Kind bezingen  zingen wij ons nieuw te binnen, 
 dat op aarde vrede sticht.  door de hemel begeleid. 

 

   3.En met allen die gegaan zijn 
   met de dromen van oudsher, 

   zoeken wij naar nieuwe wegen 
   bij het lichten van de ster. 

 

 Pia leest het geboorteverhaal van Jezus volgens het evangelie 
 van Matteüs 

 
 We luisteren naar ‘Een beter land’ gezongen door  

 Herman van Veen  
 

 Akke leest ‘Het vredesvisioen van Jesaja’  

 (vrij naar Jesaja 9,11 en 42)  
 

 



 
 Gezinus zingt: ‘Het komt, het zal er komen’ 

 (tekst: Michel van der Plas, melodie: ‘Nu daagt het in het Oosten’)  
 

 1.Het komt, het zal er komen,  2.Het komt, wij zien het prille 

 zoals het is voorzegd:   ontroerende begin. 
 het rijk van onze dromen,  Als wij de vrede willen 

 de paden worden recht.   dan trekt die bij ons in. 
 

 3.Zo wordt het toch nog waarheid, 4.Nu daagt het in het Oosten 
 het oude visioen.   het licht schijnt overal, 

 De vrede komt tot klaarheid  het komt de volken troosten 

 als wij de vrede doen.   die eeuwig heersen zal. 
  

 Dromen vangen 
 

 Denys speelt op piano een traditioneel Oekraïens 

 wiegenliedje ‘Oi Khodyt Son Kolo Vikon’. De tekst luidt in 
 Engelse vertaling: 

 
 Ой ходить сон, коло вікон. 

 А дрімота коло плота. 
 Питається сон дрімоти: 

 "Де ж ми будем ночувати?" 

 
 Де хатонька теплесенька, 

 Де дитина малесенька, 
 Туди підем ночувати, 

 І дитинку колисати. 

 
 Там ми будем спочивати, 

 І дитинку присипляти: 
 Спати, спати, соколятко, 

 Спати, спати, голуб'ятко. 

 
 

 We luisteren naar ‘De oude Droom’ gezongen door  
 Paul van Vliet  

 
 De oude droom van Kerst 

 

 Denys speelt ‘Liebestraum’ van Franz Liszt 
  

 Zegen  

 We zingen: ‘Visioen voor mensen’  
 (tekst: Alfred Bronswijk, melodie: ‘Land of Hope and Glory’) 

 
 1.Visioen voor mensen,   2.Visioen voor mensen, 

 vrede is jouw naam!   vrede is jouw naam! 

 Liefde zonder grenzen.   Opdracht zonder grenzen. 
 Weg om in te slaan.   Licht om in te staan. 

 Huis om aan te bouwen.  Dat wij dát bewaren, 
 Uitzicht dat ons wenkt   ondanks de woestijn, 

 in het vast vertrouwen,   totdat onze aarde 
 dat God toekomst schenkt.  uw sjaloom zal zijn. 

 In het vast vertrouwen,   Totdat onze aarde 

 dat God toekomst schenkt.  uw sjaloom zal zijn. 
 

 
    

    

    
    

  
 

Aan deze kerstviering werkten mee:  
 

Denys Sukmanovskyi, piano  

Jan van Garderen, orgel 
Pia Valk-Schutte en Akke Visser, lezers 

Gezinus van Dijk: zang 
Alice en Fré van der Sluis, kerstdecor 

Carolien Schoemaker, verzorging liturgie 

Michiel Verhagen, beeld en geluid 
Anja van de Poppe, voorganger 

 
 

Lichte Kerstdagen en een Vredig Nieuwjaar! 

The Dream passes by the window, 

And Sleep by the fence. 
The Dream asks Sleep: 

"Where should we rest tonight?" 

 
Where the cottage is warm, 

Where the tot is tiny, 
There we will go, 

And rock the child to sleep. 
 

There we will sleep,  

and will sing to the child: 
Sleep, sleep, my little falcon, 

Sleep, sleep, my little dove. 

 



 Sing-in voorafgaand aan de dienst   
 Nu zijt wellekome 

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

   Nu zijt wellekome uit de hoge hemel neer  

   Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer  
   Kyrie eleis  

 
   Herders op den velde, hoorden een nieuw lied  

   Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet  
   Gaat aan gene strate, en gij zult het vinden klaar  

   Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar  

   Kyrie eleis  
  

 Komt allen tezamen  
   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,  
   komt, laten wij aanbidden,  

   komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 

   Komt allen tezamen,  

   komt verheugd van harte  
   Bethlehems stal in den geest bezocht  

   Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren  
   Komt, laten wij aanbidden  

   komt, laten wij aanbidden  
   komt, laten wij aanbidden die Koning.  

 Hoe leit dit kindeke  
   Hoe leit dit kindeke hier in de kou 

   Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven. 

   Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw! 
   Na, na, na, na, na, na, kindeke teer, 

   Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer 
 

   Na ras dan, herderkens komt naar de stal 

   Speelt een zoet liedeke voor dit teer lammeken 
   Mij dunkt het nu wel haast slapen zal. 

   Na, na, na, na, na, na, kindeke teer, 
   Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer 
  

 Midden in de winternacht  

  Midden in de winternacht, ging de hemel open.  
  Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen  

  Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
  Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  

  Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
  Christus is geboren!  

  Vrede was er overal, wilde dieren kwamen  
  Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.  

  Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
  Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  

  Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
  Christus is geboren!  

 Stille Nacht (in een moderne versie)  

  Stil is de nacht. Schitterend zacht 
  straalt van ver sterrenpracht. 

  Mensen komen, mensen gaan. 

  Door hun vluchtig, voorbijgaand bestaan 
  ademt eeuwige kracht.  
  Wonderlijk stil is de nacht. 

  Stil is de nacht. Iedereen wacht  

  op het licht, op de kracht  
  die verdrijft de duisternis,   

  en die groeien doet al wat er is, 
  die verzoent en verzacht. 
  Wonderlijk stil is de nacht. 

  Kijk om je heen. Mensen bijeen 

  zingen zacht: heil’ge nacht. 
  Wat onzegbaar is, wat je niet ziet, 

  houdt zich schuil in dit goddelijk lied. 
  Volg de stem van je hart, 
  zing door het nachtelijk zwart. 

 


