
Orde van dienst voor 1e Kerstdag 2020 
 
Orgelspel vooraf 
 
Welkom 
 
Bemoediging en groet: 
 
Lied: 217 : 1 , 3 en 4 ‘De dag gaat open…’ 
 
1. De dag gaat open voor het woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 
 

3. Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 

4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 

 
Gedicht ‘Zei ze’ van Joke van Leeuwen 
 
Zei ze,  
hadden we nieuwe ontferming besteld 
wij 
ze zouden die brengen 
de nieuwe ontferming – op vrijdag 
Zeggen ze vrijdag, 
Kan het op zaterdag? 
Zeggen we: Ja 
Maar dan wel in de morgen 
Zeggen ze: gaat niet, dat gaat niet, de morgen 
Zegt mijn man: Goed – dan kom ik die zelf wel 
halen 

Zaterdag in de morgen. Dat kan? 
Jaaa, dat kan, zeggen ze 
Komt ‘ie daar zaterdag, nergens ontferming 
Zegt hij: Hoezo niet, die zou er toch wezen? 
Nee, nee, die is er niet, komt u maar vrijdag 
Zegt hij: wat vrijdag? Ik moet die meteen 
Zeggen ze: gaat niet, die is nog niet binnen 
Zegt hij: U zei toch  dat ‘ie er was? 
Zeiden ze: moeten we zeggen van niet dan? 
Wilt u dat horen? Van zeggen, van niet?

 
Gebed om ontferming 
 
Glorialied: Lied 305 
 
1. Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
 

2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan!

3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

 



Kindermoment  / Kinderlied Kerst (Lied 509)  
1. Kindje van vrede, dat op ons wacht, 
jij bent gekomen als dauw in de nacht, 
jij bent gekomen als dauw in de nacht. 
 
2. Parel van liefde, kwetsbare held, 
jij bent gekomen als dauw op het veld, 
jij bent gekomen als dauw op het veld. 
 

3. Vindplaats van liefde, dauwdruppel, kind, 
jij laat je vinden door wie je bemint, 
jij laat je vinden door wie je bemint. 
 
4. Kindje van vrede, leer ons te zijn 
vindplaats van liefde in deze woestijn, 
vindplaats van liefde in deze woestijn.

Gebed 
 
Lezing: Hebreeën 1 : 1 - 12 
 
1Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken 
door de profeten, 2maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij 
heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. 3In hem schittert 
Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de 
reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse 
majesteit, 4ver verheven boven de engelen omdat hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen 
dan zij. 5Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je 
vandaag verwekt’? Of: ‘Ik zal een vader voor hem zijn, en hij voor mij een zoon’? 6Maar wanneer hij 
de eerstgeborene de wereld weer binnenleidt, zegt hij: ‘Laten al Gods engelen hem eer bewijzen.’ 
7Over de engelen zegt hij: ‘Die zijn engelen inzet als windvlagen, en zijn dienaren als een vlammend 
vuur.’ 8Maar tegen de Zoon zegt hij: ‘God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid, en de scepter 
van het recht is de scepter van uw koningschap. 
9Gerechtigheid hebt u liefgehad en onrecht gehaat; daarom, God, heeft uw God u gezalfd met 
vreugdeolie, als geen van uw gelijken.’ 
10En ook: ‘In het begin hebt u, Heer, de aarde gegrondvest, en de hemel is het werk van uw handen. 
11Zij zullen vergaan, maar u houdt stand, ze zullen als een gewaad verslijten, 12als een mantel zult u ze 
oprollen, als een gewaad zullen ze worden verwisseld; maar u blijft dezelfde, en uw jaren zullen geen 
einde nemen.’ 
 
Lied 826: 2 en 3 
 
2. Hoe hadden wij U ooit verstaan, 
waart Gij niet tot ons uitgegaan, 
o levenswoord van den beginne? 
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan, 
o Christus, treed ons leven binnen. 
 

3. Gij werd een mens, maar zonder eer, 
die in de wereld geen verweer, 
niet heerlijks had voor mensenogen. 
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer 
geef dat wij U herkennen mogen.

Lezing: Johannes 1 : 1 - 14 
 
1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij 
God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was 
leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis 
heeft het niet in haar macht gekregen. 
6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het 
licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er 
om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het 
Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij 
kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel 
ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 



13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, 
maar uit God. 
14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij 
hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.  
 
 
Lied 477 : 1, 3 en 4 
 
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. 

. 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.

 
4. O kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 
neem onze liefde in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 

 
Overweging 
 
Orgelspel (vrij in te vullen. Optie Lied 494) 
 
1. Vanwaar zijt Gij gekomen, 
wij wisten niets van U. 
In onze stoutste dromen 
was God nooit hier en nu. 
Een nieuwe God zijt Gij 
die onder ons wilt wonen, 
zo ver weg, zo dichtbij. 
 

2. Gij zijt ons doorgegeven 
een naam, een oud verhaal 
uw woorden uitgeschreven 
in iedere mensentaal. 
Ons eigen levenslot 
met uw geluk verweven, 
zo zijt Gij onze God. 
 

3. Gij zijt in ons verloren 
wij durven U niet aan, 
uw stem in onze oren, 
uw komst in ons bestaan. 
Een woord van vlees en bloed 
een kind voor ons geboren, 
een mens die sterven moet.

Mededelingen 
 
Gebeden:  Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

[Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome,  Uw wil geschiede  
Gelijk in de hemel alzo ook op aarde 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het boze 
want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid,  
tot in eeuwigheid Amen. 

 
  



Lied 1006: 
 
1. Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 
 

En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. Amen. Amen. 

‘ Ere zij God’  [eerder opgenomen in de kerk te Noordbroek] 

 
Zegen 
 
Slotlied 416: 1 en 4 
 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Orgelspel  


