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Orde van dienst donderdag 24 december 2020 – Kerstavond 
 
“Achter de herder aan naar Jezus… om Jezus te vinden” 
 
Voorganger: ds. Louis Krüger  Ouderling van dienst: Gerard Mouwen 
Muziek: Peter Maat  Diaken van dienst: Huibert Logmans 
  Ilse Roskam 

 Moniek de Leeuw    
 
Lied Komt allen tezamen 
 
Lied Go tell it on the mountain 
 
refrein 
Go tell it on the mountain 
Over the hills and everywhere 
Go tell it on the mountain 
That Jesus Christ is born 
 
1 
While shepherds kept their watching  
o’er silent flocks by night,  
behold, throughout the heavens  
there shone a holy light. 
 
refrein 
Go tell it on the mountain 
Over the hills and everywhere 
Go tell it on the mountain 
That Jesus Christ is born 
 
2 
The shepherds feared and trembled  
when lo! above the earth  

rang out the angel chorus  
that hailed our Savior‘s birth. 
 
refrein 
Go tell it on the mountain 
Over the hills and everywhere 
Go tell it on the mountain 
That Jesus Christ is born 
 
3 
Down in a lowly manger 
the humble Christ was born,  
and God sent us salvation  
that blessed Christmas morn. 
 
refrein 
Go tell it on the mountain 
Over the hills and everywhere 
Go tell it on the mountain 
That Jesus Christ is born 

 
Welkom en mededelingen 
 
Collecten: 
 

• Koningskerk Voedselbank 
 
Lied O kom, o kom, Immauel 
 
O kom, o kom, Immanuel, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel!

O come, O come, Emmanuel, 
And ransom captive Israel, 
That mourns in lonely exile here, 
Until the Son of God appear. 
Rejoice! Rejoice! Emmanuel 
Shall come to thee, O Israel 
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Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Verootmoediging 
 
Lied Midden in de winternacht 
 
Midden in de winternacht, ging de hemel open. 
Die ons heil der 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! 
 
Vrede was er overal, wilde dieren kwamen  
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen. 
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! 
 
Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen, 
want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 
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! 
 
Zie daar 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-bom 
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen: Christus is geboren! 
 
Gebed 
 
Bijbellezing Numeri 24: 10 – 19 
 
10 Toen werd Balak woedend op Bileam. Hij balde zijn vuisten en zei: ‘Ik heb u laten roepen om een vloek 
over mijn vijanden uit te spreken, maar u hebt hen nu al drie keer gezegend. 11 Verdwijn, ga terug naar waar 
u vandaan komt. Ik had beloofd dat ik u rijk zou belonen, maar u loopt die beloning mis – door toedoen van 
de HEER.’ 12 Bileam antwoordde: ‘Ik heb al tegen uw gezanten gezegd: 13 “Ook al gaf Balak me al het zilver en 
goud uit zijn paleis, dan nog zou ik niets kunnen doen dat ook maar enigszins ingaat tegen het bevel van de 
HEER. Uit mezelf kan ik niets ondernemen; alleen wat de HEER zegt, zal ik zeggen.” 14 Goed, ik ga terug naar 
mijn eigen land. Maar eerst zal ik u laten weten wat dit volk uw volk in de toekomst zal aandoen.’ 15 Daarop 
hief hij deze orakelspreuk aan: ‘Zo spreekt Bileam, de zoon van Beor, zo spreekt de man wiens oog geopend 
is, 16 zo spreekt hij die Gods woorden hoort, die weet wat de Allerhoogste weet en ziet wat de 
Ontzagwekkende toont, in vervoering, met ontsloten ogen: 17 Wat ik zie is niet in het heden, wat ik waarneem 
is niet nabij. Een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israël. Hij verbrijzelt Moab de slapen, de kinderen 
van Set slaat hij neer. 18 Het land van zijn vijand verovert hij, het land van Edom en Seïr. Israël wordt machtig 
en sterk, 19 uit Jakob staat een heerser op. Wie ontkomt uit de stad brengt hij om.’ 
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Bijbellezing Mattheüs 2 : 1 – 12 
 
1 Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het 
Oosten in Jeruzalem aan. 2 Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk 
zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 3 Koning Herodes schrok hevig toen hij dit 
hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4 Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om 
aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. 5 ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, 
‘want zo staat het geschreven bij de profeet: 6 “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de 
minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 7 

Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster 
zichtbaar geworden was, 8 en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een 
nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen 
kan gaan om het eer te bewijzen.’ 9 Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze 
op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de 
plaats waar het kind was. 10 Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11 Ze gingen het huis 
binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna 
openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. 
12 Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een 
andere route terug naar hun land. 
 
Bijbellezing Lucas 2 : 1 – 7 
 
De geboorte van Jezus 
1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten 
inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging 
op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad 
Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 
5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar 
waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze 
wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het 
nachtverblijf van de stad. 
 
8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde.  
9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, 
zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, 
dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij 
is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een 
doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat 
God prees met de woorden: 
14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel 
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 
15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar 
Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’  
16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze 
het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 Allen die het hoorden stonden verbaasd 
over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover 
nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien 
hadden, precies zoals het hun was gezegd. 
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Zingen Alleluia 
 
O Isus amaro del, Halleluja 
Vo phengya ke vo avel 
Oh Jezus is onze God, Halleluja 
Hij heeft beloofd: Hij komt terug 
 
Halleluja, Halleluja, Sevore te Zileabasz, Tuke Devla 
Halleluja, Halleluja, Slavasz le Devles te dasz 
 
O Isus phengya ka avel, Halleluja 
Peszka mireasza tele 
Jezus zei: Hij komt terug, Halleluja 
Hij komt en haalt ons als zijn bruid 
 
Halleluja, Halleluja, Alles zingt en danst voor U, grote God 
Halleluja, Halleluja, Alle dank alleen voor U! 
 
Hajdi Devla ker butyi, halleluja 
Andar mari kanghiri 
Kom oh God en doe uw werk, halleluja 
Werk in ons, in uw kerk 
 
Halleluja, Halleluja, Sevore te Zileabasz, Tuke Devla 
Halleluja, Halleluja, Slavasz le Devles te dasz 
Halleluja, Halleluja, Alles zingt en danst voor U, grote God 
Halleluja, Halleluja, Alle dank alleen aan U! 
 
Verkondiging: “Achter de herders aan naar Jezus… om Jezus te vinden” 
 
Lied Stille nacht 
 
Stille nacht, Heilige Nacht  
Davids Zoon, lang verwacht 
Die miljoenen eens zaligen zal 
Werd geboren in Bethlehems stal 
Hij der schepselen Heer 
Hij der schepselen Heer 
 
Silent night, Holy Night 
All is calm, all is bright 
Round the virgin mother and child 
Holy infant so tender and mild 
Sleep in heavenly peace 
Sleep in heavenly peace

Switi Ting, Blijti ting 
No wan ting gersi hen 
Wie boen helpi man kong na wi wei 
Now pliori va ala kan de 
Di wi helpi man kong 
Di wi helpi man kong 

 
Dankgebed en voorbeden 
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Slotlied Evangelische Liedbundel 101 
 
Ere zij God, ere zij God 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
bij de mensen van zijn 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, 

bij de mensen, bij de mensen van zijn behagen, 
bij de mensen, van zijn behagen, zijn welbehagen. 
Ere zij God, ere zij God, 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
bij de mensen van zijn welbehagen. 
Amen, amen. 

 
Wegzending en zegen 
 
Lied Zoekend naar licht 
 
Lied: O come, all you unfaithful 

 


