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Orde voor de viering op dinsdag 25 december 2018 
                                                       aanvang 10.00 uur in de Goede Herderkerk 

 
Eerste Kerstdag 

         
Voorganger: pastor Hessel Hansma 

       Medewerking: kinderen en jongeren 
Kind van de zondag: Giselle de Roo 

 

                 Muzikale medewerking:  
      Orgel: Albert Kuipers Munneke 

          Trompet: Bert Strijker 
       Koor: Protestants Kerkkoor o.l.v. Halbe de Jong 

 
 

Vooraf aan de dienst luisteren we naar orgelspel. 
Rond 9.45 uur beginnen we met het zingen van enkele kerstliederen: 

 
Lied 477: koor 2, allen 1,3,4,5 

 
1.(A) Komt allen tezamen.  

jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Betlehem! 

Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren. 

Refrein: 
komt, laten wij aanbidden, 

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

2.(K) De hemelse engelen 
riepen een de herders 

weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 

Refrein: 
 

3.(A) Het licht van de Vader,  
licht van den beginne, 

zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 
goddelijk kind, gewonden in de doeken! 

Refrein: 

 
4.(A) O Kind, ons geboren, 

Liggend in de kribbe, 
Neem onze liefde in genade aan! 

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  
Refrein: 
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5.(A) Zingt aarde en hemel,  
Zingt u engelenkoren, 

Zingt alle scharen rondom de troon: 
Glorie aan God en vrede voor de mensen! 

Refrein: 
 

Lied 476: koor 1,3, allen 2,4 
  

1.(K) 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 

 
2. (A) Herders op de velde, hoorden een nieuw lied, 

Dat Christus was geboren, zij wisten ’t niet’ 
 “Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar 

Bet’lem is de stede, daar is geschied voorwaar.’ 
Kyrieleis 

 
3. (K) Wijzen uit het oosten, uit zo verre land, 

Zij zochten onze Here met offerand’.  
Z’offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud 

’t eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyrieleis.       

 
4. (A) Wijzen uit het oosten, uit zo verre land, 

zij zochten onze Here met offerand’. 

Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud 
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 

Kyrieleis. 
 

Lied 486: koor 1,3, allen 2,4 
 

1. (K) 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. 
 

2. (A) 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! 
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3. (K) 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. (A) 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! 

 
Lied 483: 1, 2 en 3 

 
1. Stille nacht, heilige nacht! 

Davids zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 

wordt geboren in Betlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 

Hij, der schepselen Heer. 
 

2. Hulploos kind, heilig kind, 

dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 

wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 

Leer me U danken daarvoor. 

3. Stille nacht, heilige nacht! 
Vrede en heil, wordt gebracht 

aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

Amen, Gode zij eer! 

Amen, Gode zij eer! 
 

Hij kwam bij ons zo klein (melodie opwekking 268) 
 

Hij kwam bij ons, zo heel klein, en deelde onze nood en pijn, 
verliet Zijn hemelse rijk, Hij werd een mens aan ons gelijk. 

Refrein: 
Zie onze God, dit Koningskind, 

Hij is het licht voor wie Hem vindt. 
Hij die zichzelf zo voor ons gegeven heeft, 

zodat in ons zijn liefde leeft. 
 

Er was geen plaats meer voor Hem, daar in het stadje Bethlehem, 
kwam hij in een stal terecht, werd in een voederbak gelegd. 

Refrein 

 
De herders waakten die nacht,hun werd het goede nieuws gebracht, 

het reddingsplan wordt bekend; de Zoon van God die vrede brengt. 
Refrein 

 
De wijzen zagen Zijn ster, ze zochten Hem en reisden ver, 

brachten geschenken en eer, ze knielden bij het kindje neer. 
Refrein 
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Nu mag ik dicht bij U zijn en geef U al mijn angst en pijn, 

zo vind ik vrede bij U, beleef het ware kerstfeest nu. 
Refrein 

 
Voorbereiding 

 
Welkom door de ouderling van dienst 

 
Stilte 

 
Zingen: uit “Geroepen om te zingen nr. 18”                     (we gaan staan) 

 

1. Bijeengeroepen uit onze huizen, 
elk met zijn eigen levenslied, 

zijn wij gekomen om weer te dromen 
van wat God in ons mensen ziet. 

Wij willen zingen van alle dingen, 
roepen uit donker, om licht 

om Gods woorden te zien. 
God zal ons horen, 

Hij schenkt het leven. 
Hij zal ons vragen antwoord te geven, 

samen te leven in zijn gloria. 
 

2. Bijeengekomen, woord in ons midden,  
samen zijn wij hier in Gods huis. 

Kleinen en groten, niemand verstoten:  

voor wie God zoekt is hier een thuis.  
Bidden en danken, stilte en klanken,  

met elkaar delen, één zijn met velen  
en zingen keer op keer: “Jezus is Heer!” 

 Jong en oud samen zingen nu “amen”.  
God in ons midden, verhoor ons bidden.  

Heel uw gemeente zingt: “Halleluja!” 
 

Bemoediging en Groet 
 

V: Wij vinden hulp en steun bij de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft  
     die ons zijn liefde en trouw laat zien want vannacht is Jezus geboren! 

     Zing een nieuw lied voor de Heer. 
ALLEN: EN VREDE OP AARDE VOOR ALLE MENSEN!  

V:  Zing een nieuw lied voor de Heer!  

ALLEN: ERE ZIJ GOD IN DE HOGE!  
V: Vrede en alle goeds wordt ons gegeven door God, onze Vader en door Jezus zijn. 

Zoon. ALLEN: AMEN 
         (we gaan zitten) 
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Als drempelgebed zingen: Lied 288  
 

Goedemorgen, welkom allemaal, 
ik met mijn en jij met jouw verhaal, 

lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
alles mag er zijn! 

God, ik vraag U, kom in onze kring. 
Wees erbij wanneer ik bid en zing. 

Ik met mijn en U met uw verhaal 
verteld in mensentaal. 

       
Kyriegebed – kerkkoor  zingt   Lied  301b 

 

Kyrie eleison,eleison. 
Heer, ontferm u. 

Heer, ontferm u. 
Christe eleison,eleison. 

Christus, ontferm u. 
Christus, ontferm u. 

Kyrie eleison,eleison. 
Heer, ontferm u. 

Heer, ontferm u. 
 

Glorialied: Lied 487: 1, 2 en 3 
             

1. Eer zij God in onze dagen, 
Eer zij God in onze tijd. 

Mensen van het welbehagen, 

roept op aarde vrede uit. 
Refrein: 

Gloria in excelsis Deo. 
Gloria in excelsis Deo. 

2. Eer zij God die onze Vader 
En die onze koning is. 

Eer zij God die op de aarde 

naar ons toe gekomen is. 
Refrein: 

Gloria in excelsis Deo. 
Gloria in excelsis Deo. 

 
3. Lam van God, Gij hebt gedragen 

alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 

peis en vree, kyrieleis. 
Refrein:  

Gloria in excelsis Deo. 
Gloria in excelsis Deo. 

 
 

Dienst van het Woord 

Aansteken kerstkaars 
Kaars 

 
Een enkele kaars is genoeg. 

Er was toch ook maar één ster. 
En hoelang was de weg door de nacht. 
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Overal doven de lichten 
gaat onder de laatste hoop.  

Waar komt nog aan onze laatste klacht? 
 

Hoe lang is de weg door de nacht 
er was toch ook maar één ster. 

Een enkele kaars is genoeg. 
 

Inleiding op de Bijbellezing 
 

Lezen uit de bijbel:  
 

Jesaja 52: 7-10 (bijbel in gewone taal) 

 
Johannes 1: 14-18 (bijbel in gewone taal) 

 
Zingen: Lied 499: 1 t/m 4  door het kerkkoor 

 
1. Nu gaat de hemel open, 

de aarde raakt in bloei, 
de vrede daalt van boven, 

God lacht de mensen toe. 

2. Een kind ligt in de kribbe, 

Gods Zoon gaat onze gang, 
het leven kan beginnen, 

geluk ligt voor de hand. 
 

3. Het woord is vlees geworden, 
God drukt ons aan het hart, 

Hij heeft zijn Zoon gezonden, 
van ons een bloedverwant. 

4. Hij zit bij ons aan tafel, 
Hij deelt met ons zijn brood, 

zijn God is onze Vader, 
Hij is een huisgenoot. 

  

Kerstspel door kinderen en jongeren 
 

Zingen: Ere zij God samen met kerkkoor  
 

Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 

 
Ere zij God in den hoge,  

Ere zij God in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 

in de mensen een welbehagen. 
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen. 

 

Ere zij God, ere zij God,  
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde,  
in de mensen een welbehagen. 

Amen, amen. 
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Dienst van het antwoord 

Gebeden 
 

Inzameling van de gaven : bestemd voor de diaconie 
Ondertussen luisteren naar orgelspel met trompet 
 

Gedicht : Alles of niets (Jaap Zijlstra) 
 

De wijzen zijn niet goed wijs 

zou je zeggen, 

wie maakt op aangeven slechts  
van één enkele ster 

een zo lange reis 
om neer te knielen 

voor een kind van niks 
en een moeder van niks 

in een behuizing van niks, 
driemaal niks, 

in plaats van hulde te betuigen 
aan een prinsheerlijk kind 

op een vorstelijke schoot 
in een superbe paleis, 

een drievoudige glorie. 
God opent hun de ogen 

dat zij zien 

het nieuwe  
van dit nieuwgeboren kind, 

de minste 
die de meeste is, 

Gods goedheid uitgestald 
in een stal, 

zijn liefde 
die ons alles is. 

 

Zingen: God heeft het licht ontstoken  
   (melodie een roze fris ontloken Hervormde bundel 1938 nr. 17) 

1. (A) God heeft het licht ontstoken, 

met vrede ons gegroet, 
de zwarte nacht doorbroken 

in 't Kind van vlees en bloed, 
zijn liefde daalde neer, 

de Koning is geboren, 
geprezen zij de Heer, 

2. (V) Hij zal ons hart verwarmen 

met liefde, woord en daad, 
Hij sluit ons in zijn armen 

waarheen de weg ook gaat, 
Hij zal van ieders oog 

voorgoed de tranen drogen, 
Hij heft ons hart omhoog, 

 

3. (M) Voor wie op Hem vertrouwen 
is Hij een burcht in nood, 

een rots om op te bouwen, 
ons hemels levensbrood, 

wie Hij op weg ontmoet 

zal Hij met zorg omgeven, 
zoals een vader doet 

4. (A) Het zwaar geschonden leven 
geeft Hij weer nieuwe moed, 

Hij wil Zichzelf ons geven 
door zijn verzoenend bloed, 

dwars door gebrokenheid  

wil Hij ons leven helen 
tot in de eeuwigheid, 
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Heenzending en zegenwoorden 

 
Zingen: Lied 484: 1, 2 en 3 

 
1. While shepherds kept their watching 

o’er silent flocks by night, 

behold, throughout the heavens 
there shone a holy light. 

refrein 
Go, tell it on the mountain, 

over the hills and everywhere; 
go, tell it on the mountain 

that Jesus Christ is born. 
 

2. The shepherds feared and trembled 
when lo! above the earth, 

rang out the angel chorus 
that hailed our Saviour’s birth! 

refrein 

3. Down in a lonely manger 
the humble Christ was born, 

and God sent our salvation 
that blessed Christmas morn. 

refrein 
 

Orgelspel 

 
 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de kerk. 
 

 
 

 
 

Wij wensen iedereen gezegende kerstdagen 

 


