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Orde van dienst Schipperskerstfeest 2020 
 
“Schitterend licht in de nacht” 
 
Voorgangers: ds. Louis Krüger  en ds. Dirk Meijvogel 
Muziek: Henk Does, Talitha Nawijn en Choir Company Vocals o.l.v. Maarten Wassink 
 
Lied U geeft een toekomst vol van Hoop 
 
Lied Kom tot ons de wereld wacht 
 
Lied Op U mijn Heiland blijf ik hopen 
 
Lied Zoekend naar licht 
 
Welkom 
 
Lied Komt allen tezamen 
 
Lied Als alles duister is 
 
Lied Stille nacht 
 
Gebed 
 
Bijbellezing: Jesaja 9 : 1 – 6 
 
1 Het volk dat in duisternis ronddoolt 
ziet een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen 
worden door een helder licht beschenen. 
2 U hebt het volk weer groot gemaakt, 
diepe vreugde gaf u het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst, 
zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 
3 Het juk dat op hen drukte, 
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, 
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 
4 Iedere laars die dreunend stampte 
en elke mantel waar bloed aan kleeft, 
ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 
5 Een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 
6 Groot is zijn heerschappij, 
aan de vrede zal geen einde komen. 
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, 
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ze staan vast, in recht en gerechtigheid, 
van nu tot in eeuwigheid. 
Daarvoor zal hij zich beijveren, 
de HEER van de hemelse machten. 
 
Bijbellezing: Lucas 2 : 1 – 14 
 
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.’ 
 
Verkondiging: “Schitterend licht in de nacht” 
 
Lied Opwekking 534 – Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt 
 
Bijbellezing: Lucas 21 : 25 – 28  
 
25 Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van 
angst voor het gebulder en het geweld van de zee; 26 de mensen worden onmachtig van angst voor wat er 
met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. 27 Maar dan zullen ze op een wolk 
de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. 28 Wanneer dat alles staat te gebeuren, 
richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’ 
 
Verkondiging: “Schitterend licht in de nacht – de ultieme kerst” 
 
Lied 
 
Verschillende eigen bijdrages 
 
Kerstmedley 
 
Verschillende eigen bijdrages 
 
Vrolijke kerstmedley 
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Collecte 
 
Dankwoord 
 
Dankgebed 
 
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. 
 
Zegen 
 
Lied Vier het feest met mij 
 

 


