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Kerkdienst op de ochtend van de Eerste Kerstdag 

 
 
Mmv:  
ds. W. Lolkema, voorganger 
dhr. P.  den Ouden, organist 
en jou en u 
Orgelspel 
 
 
Woord van welkom 
Het aansteken van de kaarsen en het openleggen van de Bijbel 
We gaan staan. 
 

De DIENST van het VOORWOORD 
 

We gaan staan en ZINGEN Lied 444: 1 en 4. 
1. Nu daagt het in het oosten,     

het licht schijnt overal:    
Hij komt de volken troosten,    
die eeuwig heersen zal.   
  

4. De zonne voor wier stralen 
het nachtlijk duister zwicht 
en die zal zegepralen 
Is Christus, ‘t eeuwig licht!  
 

 



Groet 
v. De Heer is met u allen. 
A. ZIJN VREDE IS MET U. 
 
Beginwoorden 
v. Onze hulp is: de Naam van de Heer 
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A. EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
We ZINGEN staande: Lied 477: 1 en 5. 

1. 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. 
 

2. Zingt aarde en hemel, zingt nu englenkoren, 
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. 
 
 

. 
Kyrie-gebed 
 
We ZINGEN: Lied 473: 1 en 2. 

1. Er is een roos ontloken      
uit barre wintergrond.    
Zoals er was gesproken    
door der profeten mond.     
En Davids oud geslacht    
is weer opnieuw gaan bloeien   
in ’t midden van de nacht.   
  

2. Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak,  
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak.  
O roos als bloed zo rood,  
God komt zijn volk bezoeken 
in ’t midden van de dood.  
 

     

 
Korte tekst 
 
 



We ZINGEN als Loflied Lied 487: 1 en 2. 
1. Eer zij God in onze dagen,       

eer zij God in onze tijd.      
Mensen van het welbehagen,     
roep op aarde vrede uit.     
Gloria in excelsis Deo. (2x)    

 
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. (2x)  
 

    
De DIENST van het WOORD 

 
Gebed bij de opening van de Schriften 
  
We ZINGEN Lied 478: 1 en 4. 

1. Komt, verwondert u hier, mensen,  
ziet, hoe dat u God bemint,  
ziet vervuld der zielen wensen,  
ziet dit nieuw geboren kind!  
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,  
ziet, die vorst is, zonder pracht,  
ziet, die 't al is, in gebreken,  
ziet, die 't licht is, in de nacht,  
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,  
wordt verstoten, wordt veracht. 
 

4. O Heer Jesu, God en mense,  
die aanvaard hebt deze staat,  
geef mij wat ik door U wense,  
geef mij door uw kindsheid raad.  
Sterk mij door uw tere handen,  
maak mij door uw kleinheid groot,  
maak mij vrij door uwe banden,  
maak mij rijk door uwe nood,  
maak mij blijde door uw lijden,  
maak mij levend door uw dood! 

 

 
Begin van de kindernevendienst 
 
 
Eerste schriftlezing: Titus 2: 11 t/m 15 
 
 
 
 



WE ZINGEN Lied 486: 1. 
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; blaast de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren! 

 
 
Tweede Schriftlezing A: Lucas 2: 1 t/m 14  
 
We ZINGEN Ere Zij God.  

1. Ere zij God, Ere zij God,  
in de Hoge, in de Hoge, in de Hoge! 
Vrede op aarde, vrede op aarde! 
In de mensen een 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! 
In de mensen, in de mensen een welbehagen! 
In de mensen een welbehagen, een welbehagen! 
Ere zij God, ere zij God,  
in de Hoge, in de Hoge, in de Hoge! 
Vrede op aarde, vrede op aarde!   
In de mensen een welbehagen.  
Amen. Amen.  
 

 
Tweede Schriftlezing B: Lucas 2: 15 t/m 20 
 
We ZINGEN Lied 503: 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.  
 

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 
 
We ZINGEN Lied 486: 2 en 4. 

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; blaast de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  
 

4. Ziet, 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 blaast uw fluiten aan:  
laat de bel,  bim-bam, laat de trom, rom-rom,  
kere om, kere om, laat de bel-trom horen:  
Christus is geboren!  
 

 
We gaan staan voor de 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 
A: 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 de naaste als uzelf. 
A: AMEN 
 
We ZINGEN: Lied 482: 1. 

1. Er is uit ’s werelds duistre wolken 
een groot licht stralend opgegaan - 
wie wonen in het diepste donker, 
zij zullen in het zonlicht staan. 
Glorie aan God, de overwinning 
is ongekend, de vreugde groot; 
de aarde jubelt - hoor ons zingen:  
wij delen in een rijke oogst!    

 
 (We gaan zitten.)  

 
 
 



De DIENST van het ANTWOORD 
 
Gebeden, afgesloten met het oecumenisch Onze Vader 
 Onze Vader die in de hemel zijt,  
 uw Naam worde geheiligd, 
 uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede 
 op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons heden ons dagelijks brood. 
 En vergeef ons onze schulden 
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 En leid ons niet in verzoeking, 
 maar verlos ons van de boze.  
 Want van U is het Koninkrijk 
 en de kracht en de heerlijkheid 
 in eeuwigheid. Amen.  
 
Mededelingen 
Collecten: 1. Kinderen in de knel 

       2. Pastoraat en Eredienst 
       3. Bestrijding van de gestegen energiekosten 

 
We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 481: 1 en 3.  

1. Hoor, de eng'len zingen d' eer    
van de nieuwgeboren Heer!      
Vreed’  op aarde, ’t is vervuld:    
God verzoent der mensen schuld.  
Voegt u, volken, in het koor,     
dat weerklinkt de hemel door,   
zingt met algemene stem     
voor het kind van Bethlehem!   
Hoor, de eng'len zingen d' eer    
van de nieuw geboren 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 englen zingen d’  eer 
van de nieuw geboren Heer! 
 

 
Wegzending en Zegen, gezongen Amen - Orgelspel 
 
De kerkenraad wenst u mooie en gezegende Kerstdagen. 
En vrede en alle goeds voor 2023. 


