
Orde van dienst voor kerstavond 24 december 2020      

 
Voorganger:    Ds. G. Kajim 
Muziek:  muzikanten o.l.v.  Alfons Weges 
   enkele zangers uit de gemeente 
Ouderling:   Mevr.  A. Wubs 
Diakenen:  Mevr. G. Venema en mevr. M. Hut 
  
  

Als de kerkenraad binnen is, luisteren we in stilte naar muziek 
  

Luiden van de klok   Stilte 
  
Luisteren/zingen: NLB 473: 1 en 2  
  

1 Er is een roos ontloken  2 Die roos van ons verlangen, 
   uit barre wintergrond,     dat uitverkoren zaad, 
   zoals er was gesproken     is door een maagd ontvangen 
   door der profeten mond.     uit Gods verborgen raad. 
   En Davids oud geslacht     Maria was bereid, 
   is weer opnieuw gaan bloeien    toen Gabriël haar groette  
   in 't midden van de nacht.     in 't midden van de tijd. 
  
Bemoediging en groet 
  
Luisteren/zingen: NLB 473: 3  
  

3 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. 
 

Welkom en inleiding op de dienst 
  

Luisteren/zingen: NLB 476: 1, 3 en 4 
  

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. 
  

3 Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
   dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 
   'Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 
   Bet'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.' 
   Kyrieleis. 
  

4 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. 



Lezen: Gedicht „Nu zijt Wellekome” (Liselore Gerritsen) 
  

Gebed 
  
In de stal: Maria (overgave) en Jozef (achtergrond, verantwoordelijk) 
  

Luisteren/zingen: NLB 487: 1 
  

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). 
  

In de stal: Engelen (dromers) en dieren (wereld draait gewoon door) 
 

Luisteren/zingen: NLB 487: 2 
  

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). 
  

In de stal: Herders (stoere doeners) en Wijzen (wetenschappers) 
  

Luisteren/zingen: NLB 486: 1, 2 en 4 
  

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. 
  

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 nacht 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! 



 
Lezen: Lucas 2 (op straat)   
https://www.youtube.com/watch?v=KQrYj2aCy4M&feature=youtu.be 
  
Overdenking 
  

Muziek: Stille Nacht 
  
Gebed 
  
Muziek 
  
Kijken: Mijn kerk wenst je een stille kerst              https://www.youtube.com/watch?v=EKW8J8O8aPw  
  Kwetsbare kerst    https://www.youtube.com/watch?v=vv9D36SFz-Y  
  
Luisteren/zingen: Ere zij God 
  

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. 
  
Zegen     
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