
 

LITURGIE VOOR DE DIENST OP EERSTE KERSTDAG 2019 
OM 9.30 UUR IN DE DORPSKERK TE NUNSPEET 

 
Voorganger: ds.  G. Herwig 

Organist: Erik van Gameren 

Ouderling van dienst: Br. J.N. Maas 
 

Zingen voor de dienst: 
 

Gezang 18 (bundel ’38) 
 
Komt allen te zamen, 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. 
 
De hemelse eng'len riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met  eerbied'ge schreden! 

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, 
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! 
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
O Kind, ons geboren sluim'rend in de kribbe, 
neem onze liefd' 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. 
 
 
Gezang 135: 1,2 en 3 (Liedboek)  
 
Hoor, de englen zingen de eer 
van de nieuw geboren 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 englen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
 

Hij, die heerst op 's hemels troon, 
Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt, 

tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
Hoor, de englen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 



 
 

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 de eer 
van de nieuw geboren Heer! 

 

Gezang 21: 1, 2 en 3 (bundel ’38) 
 

Ik kniel aan uwe kribbe neer, 
o Jezus, Gij mijn leven! 
Ik kom tot U en breng U, Heer, 
wat Gij mij hebt gegeven. 
O, neem mijn leven, geest en hart, 
en laat mijn ziel in vreugd en smart, 
bij U geborgen wezen! 
 

Nog voor ik was een kindje klein, 
zijt Gij op aard gekomen, 
en hebt Gij zelf, zo vlekloos rein, 
mijn schuld op U genomen. 
Eer 'k door uw hand was voortgebracht, 
had reeds uw liefd' aan mij gedacht, 
mij tot uw kind verkoren. 

Ik lag in donkerheid en nacht, 
Gij waart mijn zon, mijn luister, 

de zonne, die mij vrede bracht 
en redde uit het duister. 

O Jezus, wil mijn zonneschijn, 
mijn kracht, mijn hulp, mijn sterkte zijn: 

dan heb ik niets te vrezen. 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Gezang 150 : 1 en 2 (Liedboek) 

 
In den beginne was het woord, 

op aarde is zijn stem gehoord 
die spreken wil tot elk geslacht, 
Hij werd geboren in de nacht. 
 

Hij werd geboren in de nacht 

die al het licht heeft voortgebracht, 
aan zon en maan zijn teugel legt, 
Hij is de Heer, Hij werd een knecht. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 108: 1  
 
Mijn hart, o Hemelmajesteit, is tot Uw dienst en lof bereid; 

'k Zal zingen voor den Opperheer, 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 
'k Zal in den dageraad ontwaken, en met gezang mijn God genaken. 



 
Geloofsbelijdenis 
 

Zingen: Psalm 108: 2 
 
Ik zal, o Heer', Uw wonderdaan, Uw roem den volken doen verstaan; 
Want Uwe goedertierenheid, is tot de heemlen uitgebreid. 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, En leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Lucas 2 : 1 -14 en Lucas 12: 49 – 53  
 

1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer 
Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. 
2 Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië  
stadhouder was. 
3 En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn 
eigen stad. 
4 Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, 
naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en 
het geslacht van David was, 
5 om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die 
zwanger was. 
6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden  

dat zij baren zou, 
7 en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en 
legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de 
herberg. 
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. 

 
 
49 Ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde en wat wil Ik nog 
meer, nu het al ontstoken is! 
50 Maar Ik moet met een doop gedoopt worden, en hoe beklemt het Mij, 

totdat het volbracht is. 
51 Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, 
zeg Ik u, maar eerder verdeeldheid. 



 
52 Want van nu aan zullen er vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen 
twee en twee tegen drie. 
53 Zij zullen tegen elkaar verdeeld zijn: vader tegen zoon, en zoon tegen 
vader, moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder, schoonmoeder 
tegen haar schoondochter, en schoondochter tegen haar g 
schoonmoeder. 

 
 
Lezing van de tekst: Lucas 2: 14 (midden) “.. en vrede op aarde…” 

en Lucas 12: 51  
 
Zingen: Lofzang van Maria: 3 en 6  
 

Hoe heilig is Zijn Naam! 
Laat volk bij volk te zaam 
Barmhartigheid verwachten; 
Nu Hij de zaligheid, 
Voor die Hem vreest, bereidt, 
Door al de nageslachten. 

Hij heeft, na lang geduld, 
Met goederen vervuld 
Der hongerigen monden. 
Hij zag geen rijken aan, 
Maar heeft z', in hunnen waan, 
Gans ledig weggezonden. 

 
Preek 
 
Thema: Vrede op aarde ?! 

1. Wat de engelen zongen 
2. Wat Jezus leerde 

3. Wat Jezus’ komst betekent 
 

 
Zingen: Gezang 173: 6 (Bundel 1938)  
 
Dat heet gadelooz' ontferming, 
dat genade, rijk en vrij! 
God schenkt redding, schenkt bescherming, 
schenkt z' aan zondaars, schenkt z' ook mij. 
Ja, wanneer mijn onvermogen, 
en mijn diep bederf mij smart, 

toont mij 't godd'lijk Vaderhart 
zijn verlossend mededogen: 
God is liefd', o eng'lenstem, 
mensentong, verheerlijkt Hem! 
 

Dankgebed 
 
Collectes:  1. Diaconie, Kerstcollecte   2. Instandhouding erediensten 

 
Zingen: ERE ZIJ GOD 
 
Zegen  

 


