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Orde voor de viering eerste kerstdag  

vrijdag 25 december 2020 aanvang 10.00 uur  
in de Goede Herderkerk 

THEMA:  WERELDNIEUWS 
Voorganger: ds. M. van ‘t Hof 

Muzikale medewerking: 
Geert Meendering – orgel 

Jorik Woltmeijer – piano 
Hellen Woltmeijer - dwarsfluit 

 
Voorafgaande aan de dienst wordt geluisterd naar: 

Lied 477: 1, 3, 5 (‘Komt allen tezamen’) - orgel 
1 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 

komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 

Komt, laten wij aanbidden, 

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

 
3 Het licht van de Vader, 

licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 

goddelijk kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 

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

 
5 Zingt aarde en hemel, 

zingt nu engelenkoren, 
zingt alle scharen rondom de troon: 

Glorie aan God en vrede voor de mensen! 

Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 
 

Woord van welkom en afkondigingen 
Muzikale bemoediging: Lied 486: 1, 2 en 4 (‘Middenin de winternacht’) - piano 

en dwarsfluit 
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! 

 
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! 
 

Uitleg van de bloemschikking 
 

Aansteken van de KERSTKAARS  
 

Luisteren naar: kaarsengedicht 
                   Het is kerst, 

                   het licht schijnt in de nacht. 

                   Het donker is verdreven, 
                   gebroken is zijn macht. 

 
MUSICAL:  ‘HET BESTE NIEUWS’ 

     
Luisteren naar lied 476: 1 (‘Nu zijt wellekome’) 

1 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. 
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DIENST VAN HET WOORD 
Gezongen gebed: https://youtu.be/Mj7Pr42rliI 

 

Lezing: Lucas 2: 8 t/m 14 
 

Overdenking 
 

Muzikale beantwoording 
https://www.youtube.com/watch?v=-m2gxOU7vX4&list=RD-

m2gxOU7vX4&index=1 
 

DIENST VAN DE GEBEDEN  
 

Gebeden: dankzegging en voorbeden 
               

Slotlied: ‘Laat iedereen het horen” -piano en dwarsfluit 
   Refrein: Laat iedereen het horen 

      Zing het maar mee gebruik je stem, 

               Dat Jezus is geboren, 
      In een stal in Bethlehem 

Eerste couplet: 
De engel brengt de boodschap 

Jouw droom wordt eindelijk waar 
Er wordt een kind geboren 

God’s kind geloof het maar 
   Refrein: Laat iedereen het horen 

               Zing het maar mee gebruik je stem, 
               Dat Jezus is geboren, 

               In een stal in Bethlehem 
 

Vierde couplet: 
De Engelen en de herders 

Vertellen op blijde toon 

Het kindje in de kribbe 
Dat is Gods eigen Zoon 

   Refrein: Laat iedereen het horen 
               Zing het maar mee gebruik je stem, 

               Dat Jezus is geboren, 
               In een stal in Bethlehem 

 

https://youtu.be/Mj7Pr42rliI
https://www.youtube.com/watch?v=-m2gxOU7vX4&list=RD-m2gxOU7vX4&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=-m2gxOU7vX4&list=RD-m2gxOU7vX4&index=1
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Zegen, die wordt beantwoord met: nummer 106 uit Zingende gezegend: 1, 4  
Blaas de bazuin 

 
 
 

 

 


