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Orde van dienst vrijdag 25 december 2020 – Eerste Kerstdag 
 
“Achter de herder aan naar Jezus” 
 
Voorganger: ds. Louis Krüger  Ouderling van dienst: Stephan van Veen 
Muziek: Peter Maat  Diaken van dienst: Piet Idzenga 
  Adonaï 
M.m.v. Gerdien Stolk en kinderen    
 
Lied Laat het Kerst zijn 
 
Lied Knoop het even in je oren! 
 
Lied Het is weer Kerstfeest 
 
Lied Totdat Hij weer bij ons komt | LEV 
 
Er was een nacht dat de tijd werd omgedraaid  
Een nulpunt, een nieuw begin  
Er was een nacht dat Gods woord kwam 
neergedaald  
Een nieuwe tijd, en daar leven wij in  
 
Het goede nieuws is geboren  
Mens geworden  
Doorverteld aan ons  
Het klinkt in engelenkoren  
Wij zingen het door  
Totdat Hij weer bij ons komt  
 
Vandaag de dag nu de wereld vrede mist  
Vertellen wij dit verhaal  

Omdat Jezus nog steeds ‘God met ons’ is  
Hij is de hoop voor ons allemaal  
 
Het goede nieuws is geboren  
Mens geworden  
Doorverteld aan ons  
Het klinkt in engelenkoren  
Wij zingen het door  
Totdat Hij weer bij ons komt 2x 
 
Er komt een dag dat de tijd is afgerond.  
Een eindpunt, een eeuwig thuis  
Er komt een dag waarop God weer bij ons woont  
Dan is de hele wereld Gods huis 

 
Welkom en mededelingen 
 
Collecten: 
 

• Stichting Facilite 
• Koningskerk 

 
Aansteken Kerstkaars 
 
Lied Vrolijk kerstfeest iedereen 
 
Wonderbare Raadsman, wonderbare Raadsman. 
Sterke God, sterke God. 
Eeuwige Vader, eeuwige Vader. 
Vredevorst, Vredevorst.

Een kind is ons geboren. 
Een Zoon is ons gegeven. 
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig. 
Vrolijk kerstfeest iedereen.  
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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. 
 
Een kind is ons geboren. 
Een Zoon is ons gegeven. 
En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig. 
Vrolijk kerstfeest iedereen.

Een kind is ons geboren. 
Een Zoon is ons gegeven. 
En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig. 
Vrolijk kerstfeest iedereen. 
Vrolijk kerstfeest iedereen. 
Vrolijk kerstfeest iedereen! 

 
Kerststuk 
 
Lied Zeg eens herder 
 
Gebed 
 
Bijbellezing Lucas 2: 1 – 20 
 
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. 
 
Verkondiging: “Achter de herders aan naar Jezus” 
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Lied Herders in ’t veld van Efrata. 
 
Herders in 't veld van Efrata 
hoorden naar het Gloria, 
Blij klinkt door de nacht: 
"Uw Koning wacht in een stal". 
 
Ga dan op weg naar Bethlehem, 
luister naar die blijde stem: 
"Kom, o mensen, kom, 
en kijk niet om, kijk niet om". 
 
Zoek vrede bij dit Kind. 
Gezegend wie Hem vindt, 
voor wie er in Zijn Naam gelooft 
komt er een nieuwe morgen!

Ga mee, op weg naar Bethlehem, 
Luister naar die eng'lenstem: 
"Kom, o mensen, kom, 
en kijk niet om, kijk niet om. 
 
Zoek vrede bij dit Kind. 
Gezegend wie Hem vindt, 
voor wie er in Zijn Naam gelooft 
komt er een nieuwe morgen! 
 
Zoek vrede bij dit Kind. 
Gezegend wie Hem vindt, 
voor wie er in Zijn Naam gelooft 
komt er een nieuwe morgen! 

 
Lied Gezang 134 : 1 – 3 
 
1 
Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, 
Gloria in excelsis Deo. 
 
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, 
gloria in excelsis Deo. 
 
3 
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. 

 
Dankgebed 
 
Zegen 
 
Lied 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. 

 
Lied Daar ruist langs de wolken 

 


