
ORDE VAN DIENST 1e Kerstdag 25 december 2021. 
Voorganger: ds. W. Bisschop uit Breda 

Organist: dhr. M. Pieterman 
 

VOOR DE DIENST 
 

we bereiden ons in stilte voor op de dienst  (de kerkenraad komt binnen) 

 

welkom 
 

aansteken van de kaarsen en het openleggen van de bijbel 
 

   –  we gaan staan  – 
 

DIENST VAN HET VOORWOORD 
 

aanvangspsalm:  98 : 1 en 2 (door de voorzangers) 
 

1. Zing een nieuw lied voor God den Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor den Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 

2. Ja Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 
 

groet en beginwoorden 
 Ons is heden geboren 
 de zoon van God, mens tussen de mensen. 
 Klein en kwetsbaar als een kind, 
 bron van vreugde voor alle mensen; 
 zo zegent God zijn schepping met trouw: 
 een koning naar zijn hart. 
 onze hulp is in de naam van de Heer 
 die vasthoudt aan zijn weg met mensen 
 

  we gaan zitten 
 

drempelgebed 
 Trouwe en nabije God,. 

voor U zijn alle harten open,  
alle verlangens zijn U bekend en  
geen geheim is voor U verborgen  

- stilte  - 
Zuiver de overleggingen van ons hart  
door de ingeving van uw heilige Geest,  
zodat wij U van harte liefhebben 
en grootmaken uw heilige Naam.  
Amen. 

 



vervolg aanvangspsalm:  98 : 3 (door de voorzangers) 
 

3. Laat heel de aarde een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote Koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 

 

   –  we gaan zitten  – 
 

smeekgebed   
gesproken gebedsintenties  (3x) beantwoord met door de voorzangers gezongen: 
 

Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde!   
Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 
 
zingen:  487   (door de voorzangers) 
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. 

 

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, 
gloria in excelsis Deo. 

 

3. Lam van God, Gij hebt gedragen, 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen, 
peis en vreê kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

gebed om de opening van de Schriften 
 

schriftlezing uit het Oude Testament:  Jesaja 52 : 7 – 10 
 

lied: Er is een roos ontloken     

schriftlezing uit het evangelie van Lucas 2 : 1 – 14:   
 

zingen: 481 : 1 en 3  (door de voorzangers) 
 

1. Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer 

 Vrede op aarde, 't is vervuld 
 God verzoent der mensen schuld 
 Voeg u, volken, in het koor 
 dat weerklinkt de hemel door 
 zing met algemene stem 
 voor het kind van Bethlehem 



 Hoor, de engelen zingen de eer 
 van de nieuwgeboren Heer 

 

3. Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer 

 
overdenking 
 

orgelspel 
 

lied  Geef Licht   (Stef Bos)    

 

  –  we gaan staan  – 
 

belijdenis 
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge  
 en in de Geest van de Messias Jezus de enigheid van de Here God. 
 Hoor Israël! 
g: DE HEER IS ONZE GOD.  
 DE HEER IS ÉÉN EN ENIG.  
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben 
 met geheel uw hart 
 en met geheel uw ziel  
 en met geheel uw kracht 
 en uw naaste als uzelf. 
g: AMEN. 
 

zingen:  310 : 1   (door de voorzangers) 
 

 Eén is de Heer, de God der goden, 
 Wie buigt voor beelden wordt misleid. 
 Ga op de weg van zijn geboden- 
 Er is geen god die zo bevrijdt 

 

   – we gaan  zitten  – 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

dankgebed – voorbeden – stil gebed –  
Onze Vader:   Onze Vader verborgen   
 
mededelingen 
collectedoelen: 
 eerste collecte: Kinderen in de knel 
 tweede collecte:  Pastoraat en Eredienst 
 derde collecte: klein onderhoud 
 

   –  we gaat staan  – 
 

slotlied:  474 : 1, 3 en 6   (door de voorzangers) 
 

1. Loof God, gij christenen, maakt Hem groot 



in zijn verheven troon, 
die nu zijn rijk voor ons ontsloot 
en zendt zijn eigen Zoon, 
en zendt zijn eigen Zoon. 

 

3.  Verzakende zijn macht en recht, 
verkiest Hij zich een stal, 
neemt de gedaante aan van een knecht, 
de Schepper van het Al, 
de Schepper van het Al. 

 

6.  En nu ontsluit Hij weer de poort 
van 't schone paradijs. 
De cherub staat er niet meer voor. 
God zij lof, eer en prijs! 
God zij lof, eer en prijs! 
 

HEENZENDING EN ZEGEN 
v:…..   
 

g: AMEN      
 

orgelspel 


