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         ORDE VOOR DE KERSTDIENST  
op zaterdag 25 december 2021  

aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

 
THEMA  “IN EEN ANDERLICHT” 

 
Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof 

Organist: Egbert Willegers 
Saxofonist: Marieke Timmer 

 
 
Muziek vanaf 9.50 uur: 
 
Luisteren naar o.a.  
 
Lied 486: 1, 4 (‘Middenin de winternacht’) 
 
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. 
 
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! 
 
Gezang 125: 1, 2 (‘O kom, o kom. ‘ (vorige liedboek) 
 
1. O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
2. O kom, Gij wortel Isaï, 

verlos ons van de tyrannie, 
van alle goden dezer eeuw, 
o Herder, sla de boze leeuw. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
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Welkom en Mededelingen  (ouderling van dienst) 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 
Luisteren naar gezang 125: 3 (‘O Kom, o Kom, Gij Oriënt’) 
 

3. O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Wees blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

 
Uitleg van de bloemschikking 
 
Gezongen gebed (“Het lied van het licht’) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BLbT0yaircQ&list=RDBLbT0yaircQ&index=1 
 
Mensen kijken in het donker 
naar een wereld vol verdriet. 
Steek een kaars aan. Die vertelt je 
van het Licht dat je straks ziet. 

Het wordt anders, het wordt lichter. 
Het wordt licht voor jou en mij 
en voor iedereen op aarde. 
Het wordt Kerst. God is dichtbij. 

 
Mensen kijken naar de sterren. 
Maar dat licht is ver en koud. 
Steek een kaars aan. Die vertelt je 
van het Licht dat van ons houdt. 

Het wordt anders, het wordt lichter. 
Het wordt licht voor jou en mij 
en voor iedereen op aarde. 
Het wordt Kerst. God is dichtbij. 

 
Mensen hebben mooie plannen. 
Maar er gaat zo vaak wat mis. 
Steek een kaars aan. Die vertelt je 
dat Gods toekomst stralend is. 

Het wordt anders, het wordt lichter. 
Het wordt licht voor jou en mij 
en voor iedereen op aarde. 
Het wordt Kerst. God is dichtbij. 

 
Mensen dromen mooie dromen 
van een wereld, licht en fijn. 
Steek een kaars aan. Die vertelt je 
hoe de wereld eens zal zijn. 

Het wordt anders, het wordt lichter. 
Het wordt licht voor jou en mij 
en voor iedereen op aarde. 
Het wordt Kerst. God is dichtbij. 

 
Mensen gaan een beetje stralen, 
want het Licht raakt hen nu aan. 
Je ziet lichtjes in hun ogen 
als ze bij het Kerstkind staan. 

Het wordt anders, het wordt lichter. 
Het wordt licht voor jou en mij 
en voor iedereen op aarde. 
Het wordt Kerst. God is dichtbij.

 
Aansteken van de KERSTKAARS 
  
Luisteren naar lied 444: 1 en 5 (‘Nu daagt het in het oosten’) 
1. Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

5. Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
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DIENST VAN HET WOORD 
 

Gezongen gebed: lied 477: 1, 2, 3 (‘Komt allen tezamen’) 
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. 
 
2. De hemelse engelen 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. 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. 

 
Lezing: Lucas 2: 8 t/m16   
 
Luisteren naar lied 468: 1, 2, 3, 4 (’Prijs de Heer’) 
 
1. Prijs de Heer die herders prijzen, 
die in ’s hemels paradijzen 
alle engelen eer bewijzen, 
hier op aarde daalt Hij neer. 

2. Geef de Koning van uw leven 
wat de koningen Hem geven, 
breng uw schatten de verheven 
in de stal geboren Heer. 

 
3. Laat uw loflied samenvallen 
met het lied der heiligen allen, 
dat de hemelen weerschallen 
van die jubelende wijs. 

4. Aan de koning uitverkoren, 
uit een maagd voor ons geboren 
moet ons hele hart behoren 
onze lof en eer en prijs. 

 
Lezing: Lucas 2: 17 t/m 20 
 
Zingen: lied 503 (‘Wij staan aan een kribbe): 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. 
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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. 

 
Overdenking 
 
Muziek: ELB, nr 259 (‘Gloria’) 
 
Zingen: ‘Ere zij God’ (Evang liedb nr 101) 

Ere zij God, ere zij God 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
bij de mensen van zijn 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, 
bij de mensen, bij de mensen van zijn behagen, 
bij de mensen, van zijn behagen, zijn welbehagen. 
Ere zij God, ere zij God, 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
bij de mensen van zijn welbehagen. 
Amen. Amen. 

  
DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN 

 
Inzameling van de gaven.  
 
Gebeden 
 
Slotlied: Lied 487: 1 (‘Eer zij God in onze dagen’) 
1. Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 

Gloria 
in excelsis Deo. 
Gloria 
in excelsis Deo. 

 
Zegen, die wordt beantwoord met het 2de couplet (‘Eer zij God die onze Vader’) 

2. Eer zij God die onze Vader 
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 

 
Bij de uitgang staan collecteschalen voor diaconie en kerk. 

Uw gift kunt u ook overmaken via GIVT en via de bankrekeningnummers  
(te vinden in de Samenspraak of op de website)  

 
 

Wij wensen u/ jullie allen gezegende Kerstdagen. 


