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Muzikale medewerking wordt  

verleend door enkele 

gemeenteleden 

 

 
 
 
 
 
We zingen voor de dienst: 

 
Zingen: Gezang 25 
 

Hoor, de eng'len zingen d' eer 
van de nieuw geboren Heer! 
Vreed' op aarde, 't is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Mengt u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
mensentong en eng'lenstem, 
zingt het kind van Bethlehem! 

Hoor, de eng'len zingen d' eer 
van de nieuw geboren Heer! 

 
 

Hij, die heerst op 's hemels troon, 
Christus, d' eeuw'ge, 's Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd, die God behaagt. 
Vleesgeworden woord van God, 
mens geworden om ons lot, 
U, der mensen een, o Heer, 
U, Immanuël, zij eer! 

Hoor, de eng'len zingen d' eer 
van de nieuw geboren Heer! 

Heil de Vorst der eeuwigheid,  
Zonne der gerechtigheid! 
Van zijn vleug'len dalen neer  
licht en leven altijd weer. 
Lof U, die uw glorie deed  
schuilen in het aardekleed, 
opdat wij, van zonde rein,  
nieuwgeboren zouden zijn, 

Hoor, de eng'len zingen d' eer  
van de nieuw geboren Heer! 



 
Zingen: Gezang 15 
 

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. 

Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
hoe men Hem in doeken bindt, 
die met zijne godheid wandelt 
op de vleugels van de wind. 
Ziet hoe ligt Hij hier in lijden 
zonder teken van verstand, 
die de hemel moet verblijden, 
die de kroon der wijsheid spant. 

Ziet hoe tere is de Here, 
die 't al draagt in zijne hand. 

 
O Heer Jesu, God en mense,  
die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij, dat ik door uw 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! 
 
 
Welkom en afkondigingen 
 
 
Zingen: Psalm 98: 3 en 4 
 

Laat heel de aard' 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. 
 
Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 

Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 
 
 
 



Stil gebed 
 
 
Bemoediging en groet 
 
 
Zingen: Gezang 18: 1, 3 en 4 
  

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. 

 
mannen/jongens:   Komt, laten wij aanbidden, 
vrouwen/meisjes:   komt, laten wij aanbidden, 
allen:           komt, laten wij aanbidden  

die Koning. 
 
Het eeuwige Godswoord, eeuwig licht des Vaders, 
zien wij gehuld in het mens'lijk vlees: 
goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
 
mannen/jongens:  Komt, laten wij aanbidden, 
vrouwen/meisjes:  komt, laten wij aanbidden, 

allen:            komt, laten wij aanbidden  
die Koning. 

 
O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 
neem onze liefd' in genade aan! 
U die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
 
mannen/jongens:  Komt, laten wij aanbidden, 
vrouwen/meisjes:  komt, laten wij aanbidden, 
allen:           komt, laten wij aanbidden  

die Koning. 

 
 
Zingen: Opwekking 529 

 
Komt, laten wij aanbidden, (3x)  
die Koning. 
 
Want U alleen bent waardig, (3x)  
o Koning. 
 
Wij prijzen U voor eeuwig, (3x)  
o Koning. 

 
 
Bijbelse leefregel 
 
 
 



Zingen: Wonderbare Raadsman 
 
Wonderbare Raadsman, Wonderbare Raadsman, 
Sterke God, Sterke God, Eeuwige Vader, Eeuwige Vader, 
Vredevorst, Vredevorst.  
 
Refrein: Een Kind is ons geboren, 
  een Zoon is ons gegeven 
  en zijn heerschappij duurt voor eeuwig.  
  Vrolijk kerstfeest iedereen! 
 

Vrede voor de wereld, vrede voor de wereld, 
heeft Hij gebracht, heeft Hij gebracht. 
Vrijheid voor de volken, vrijheid voor de volken, 
licht in nacht, licht in de nacht.  
Refrein 
 
Vrede voor de wereld, vrede voor de wereld, 
heeft Hij gebracht, heeft Hij gebracht. 
Vrijheid voor de volken, vrijheid voor de volken, 
licht in de nacht, licht in de nacht.  
Refrein 
 

Gebed 
 
Bijbellezing: Lukas 2 : 8-21 (HSV) 

8 En er waren herders in diezelfde streek, 
die zich ophielden in het open veld en 's 
nachts de wacht hielden over hun kudde. 
9 En zie, een engel van de Heere stond bij 
hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer 
bevreesd. 10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik 
verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 11 namelijk dat 
heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, 
de Heere. 12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken 
gewikkeld en liggend in de kribbe. 13 En plotseling was er bij de engel een 
menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: 14 Eer zij aan God 
in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. 15 En 
het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat 
de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat 

woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. 16 En zij 
gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. 
17 Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun 
over dit Kind verteld was. 18 En allen die het hoorden, verwonderden zich over 
wat door de herders tegen hen gezegd werd. 19 Maar Maria bewaarde al deze 
woorden en overlegde die in haar hart. 20 En de herders keerden terug en zij 
verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals 
tot hen gesproken was. 
21 En toen acht dagen vervuld waren, en men het Kind besnijden moest, werd 
Hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat Hij in 
de moederschoot ontvangen was. 



Kindermoment 
 
 
Zingen: Ga je mee op zoek naar het Koningskind? 
 

Ga je mee op zoek naar het Koningskind?  
Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt.  
Ga je mee op zoek naar het Koningskind?  
Want wie zoekt, die vindt!  
 
Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver.  

Ga je mee op reis? Kijk, daar is de ster!  
Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver,  
kijk daar is de ster!  
 
We hebben die ster, daar in het westen gezien.  
De mooiste van de mooiste, de lichtste bovendien.  
Er is een kind geboren, een kind als nooit tevoren.  
Een heel bijzonder Koningskind misschien…  
 
Ga je mee op zoek… tralalala...  
 
Want wie zoekt, die vindt!  

 
 
Verkondiging 
 
 
Zingen: Opwekking 595 
 

Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis,  
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt dat ik U wil kennen Heer,  
bij U wil zijn elk moment. 

 
Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig  
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind naar de wereld gekomen, 
legde uw heerlijkheid af. 
 

Refrein  
 
En nooit besef, ik hoe U leed,   ) 
de pijn die al mijn zonde deed. ) 2x 
 

 



Dankgebed en voorbeden 
 
 
Collecten:  1. Diaconie, Dak- en Thuislozen Zorg 
  2. Instandhouding erediensten  
 
 
Slotlied: Gezang 134: 2 en 3 (Liedboek voor de Kerken) 
 

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. 

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. 

 
 
Heenzending en zegen 
 
 
Na de zegen zingen we: ‘Ere zij God’ 
 
 

 
 
 

Na de dienst is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
in de hal van de kerk onder het genot van koffie, thee of limonade. 

 
Wilt u over deze dienst napraten en/of 

zou u persoonlijke voorbede willen ontvangen? 
Er zijn hiervoor enkele gemeenteleden beschikbaar achter in de kerk. 

 
Gezegende Kerstdagen gewenst! 

 
In het bijzonder welkom aan allen die voor het eerst of sinds lange tijd weer in onze 

kerk zijn. We hopen dat u zich hier thuis voelt. 
 
 

Dit is een kerkdienst onder verantwoordelijkheid  
van wijkkerkenraad Opstandingskerk. 

 
Contactpersonen: 
scriba: Martin Drost, 0341-251479, 
(martindrost@hotmail.com) 

predikant: ds. David ten Voorde, 
0341-751501, 
(dtenvoorde@hervormdnunspeet.nl) 

 
Voor vragen en informatie kunt u bij hen of bij 
één van de andere kerkenraadsleden terecht.  
Zie ook de website: www.hervormdnunspeet.nl. 
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