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zaterdag 25 december 2021 – Livestream https://youtu.be/gQLfxzA1b9s 
Eerste Kerstdag 

 
“Een thuis voor een vreemdeling” 

 
voorganger:      muziek/zang: 
Ds. Louis Krüger  Peter Maat en Adonai 
 
 
Een klein kind 
 
Een kind is ons geboren (Sela) 
 
Knoop het even in je oren 
 
We gaan op weg 
 
+++ 
 
Lied Wij trekken in een lange stoet 
 
Wij trekken in een lange stoet 
op weg naar Bethlehem, 
wij gaan uw koning tegemoet, 
o stad Jeruzalem! 
Gezegend die zijn komst begroet 
en knielen wil voor hem! 
Wij loven U, koning en Heer, koning 
en Heer, wij loven U, koning en Heer! 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
Proclamatie Jesaja 9 : 5 
 
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men 
noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Zijn naam is Jezus. 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Voedselbank 
2de Koningskerk 
 
Votum en groet 
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Lied gezang 138 
 
Komt allen tezamen, 
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.

O Kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefde 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. 

 
Lied Opwekking 539 
 
Komt, laten wil aanbidden, (3x) die Koning. 
 
Want U alleen bent waardig, (3x) o Koning. 
 
Wij prijzen U voor eeuwig, (3x) o Koning. 
 
Gebed voor vluchtelingen 
 
Lied Gezang 143 : 1 – 3 
 
1 
Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 
 
2 
Hulploos Kind, heilig Kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor.

3 
Stille nacht, heilige nacht! 
Vreed' en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 

 
Lied Little drummer boy (For King & Country) 
 
Vertelling kerstverhaal 
 
Lied Goed nieuws 
 
Goed nieuws, goed nieuws 
Iedereen moet het horen 
Goed nieuws, goed nieuws 
Jezus is geboren 
Jezus is geboren 2x 
 
Hij wil je heel graag helpen 
in alles wat je doet 
En gaat het soms wat moeilijk 
Hij geeft je nieuwe moed 

Goed nieuws, goed nieuws 
Iedereen moet het horen 
Goed nieuws, goed nieuws 
Jezus is geboren 
Jezus is geboren 
 
Hij is de allerbeste 
geen ander is als Hij 
De machtigste en sterkste 
Hij is het allebei  
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En Hij is ook een Vader 
die heel veel van je houdt 
Hij draagt je in zijn armen 
als jij op Hem vertrouwt  
 
Goed nieuws, goed nieuws 
Iedereen moet het horen 
Goed nieuws, goed nieuws 
Jezus is geboren 
Jezus is geboren 
 
Hij geeft je echte vrede 
en wie in Hem gelooft 
die krijgt het eeuwig leven 
want dat heeft Hij beloofd

Hij is ook altijd bij je 
en altijd om je heen 
En waar je ook naar toe gaat 
Hij laat je nooit alleen 
 
Goed nieuws, goed nieuws 
Iedereen moet het horen 
Goed nieuws, goed nieuws 
Jezus is geboren 
Jezus is geboren 2x 

 
Gebed 
 
Bijbellezing Ruth 1 : 14 – 22 
 
14 Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Ruth week niet van haar 
zijde. 15 ‘Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar god,’ zei Noömi, ‘ga haar toch achterna!’ 
16 Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, 
zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. 17 Waar u sterft, zal ook 
ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!’ 
18 Noömi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. 19 Zo gingen zij 
samen verder, tot in Betlehem. 
 
Hun aankomst in Betlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen: ‘Dat is toch Noömi?’ 
20 Maar ze zei tegen hen: ‘Noem me niet Noömi, noem me Mara, want de Ontzagwekkende heeft mijn lot 
zeer bitter gemaakt. 21 Toen ik hier wegging had ik alles, maar de HEER heeft mij met lege handen laten 
terugkomen. Waarom mij nog Noömi noemen, nu de HEER zich tegen mij heeft gekeerd, nu de Ontzagwek-
kende me kwaad heeft gedaan?’ 22 Zo kwamen ze samen terug uit Moab, Noömi en haar schoondochter Ruth, 
de Moabitische. Ze kwamen in Betlehem aan bij het begin van de gersteoogst. 
 
Bijbellezing Ruth 4 : 1 – 17 
 
1 Boaz was intussen naar de poort gegaan en daar gaan zitten. Toen kwam de man voorbij van wie hij gesp-
roken had – zijn naam is niet van belang – en hij zei: ‘Kom hier even bij me zitten.’ De man deed wat hem 
gevraagd werd. 2 Ook vroeg Boaz tien stadsoudsten plaats te nemen, en ook zij gingen zitten. 3 Toen zei hij 
tegen de man die ook als losser kon optreden: ‘Het stuk land van onze broeder Elimelech wordt door Noömi, 
die teruggekeerd is uit Moab, verkocht. 4 Ik meen dan ook u het volgende te moeten meedelen: U kunt het 
stuk land kopen ten overstaan van de hier aanwezigen en ten overstaan van de oudsten van het volk. Als u 
van plan bent uw rechten te doen gelden, dan kunt u dat doen, zo niet dan moet u mij dat laten weten. U 
bent de eerste die hiervoor in aanmerking komt, en ik kom na u.’ ‘Ik zal mijn rechten doen gelden,’ zei de 
man. 5 Daarop zei Boaz: ‘Wanneer u het stuk land koopt van Noömi, koopt u het ook van Ruth, de weduwe 
uit Moab, en zal de naam van haar overleden man voortleven op zijn land.’ 6 Toen zei de man: ‘Dan kan ik 
mijn rechten niet doen gelden, want dat zou ten koste gaan van mijn eigen familiebezit. Neemt u het maar 
van mij over, want ik kan het me niet veroorloven. 7-8 Koopt u het land maar!’ en hij trok zijn sandaal uit. (Als 
vroeger een dergelijke koop of ruil rechtsgeldig gemaakt moest worden, bestond er in Israël het gebruik dat 
men zijn sandaal uittrok en die aan de ander gaf. Zo werd een dergelijke zaak in Israël bekrachtigd.) 9 Daarop 
sprak Boaz tot de oudsten en alle anderen die daar waren: ‘U bent er vandaag getuige van dat ik van Noömi 
het gehele bezit van Elimelech en dat van Kiljon en Machlon koop. 10 Daarmee neem ik ook Ruth tot vrouw, 
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de Moabitische, de vrouw van Machlon, om de naam van haar overleden man te laten voortleven op zijn 
land. Zo zal zijn naam niet verloren gaan bij zijn verwanten en de inwoners van de stad. U bent daar vandaag 
getuige van.’ 11 ‘Ja,’ zeiden de oudsten en allen die bij de poort aanwezig waren, ‘daarvan zijn wij getuige. De 
HEER geve dat de vrouw die in uw huis komt zal zijn als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël groot 
hebben gemaakt, zodat ook u groot zult zijn in Efrata en uw naam in Betlehem zal voortbestaan. 12 Moge uw 
huis worden als het huis van Peres, de zoon van Tamar en Juda, en wel door de kinderen die de HEER u bij 
deze jonge vrouw zal geven.’ 
 
13 Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw, en hij sliep met haar. De HEER liet haar zwanger worden 
en ze baarde een zoon. 14 De vrouwen zeiden tegen Noömi: ‘Geprezen zij de HEER, die jou vandaag iemand 
gegeven heeft die voor je zorgen zal. Moge zijn naam in Israël blijven voortbestaan! 15 Hij zal je je levens-
vreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent, want je schoondochter, die je liefheeft en die meer 
waard is dan zeven zonen, heeft hem gebaard.’ 16 Noömi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf 
dat moment verzorgen. 17 De buurvrouwen gaven hem zijn naam. ‘Noömi heeft een zoon gekregen,’ zeiden 
ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David. 
 
Bijbellezing Lucas 2 : 4 – 7 
 
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. 
 
Verkondiging “Een thuis voor een vreemdeling” 
 
Lied Gezang 135 : 1 – 3 
 
1 
Hoor, de eng'len 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 eng'len zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
 
2 
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 eng'len zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer!

3 
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 eng'len zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
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Dankgebed en voorbeden,  
 
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. 
 
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. (3x) 

 
Lied Johan de Heer 48 
 
Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
 
Ere zij God in den hoge, 
Ere zij God in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 

 
Zegen 
 
Lied Go, tell it on the mountain 
 
Go, tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere; 
go, tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born. 
 
Go, tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere; 
go, tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born.

Down in a lowly manger 
the humble Christ was born, 
and God sent our salvation 
that blessed Christmas morn. 
 
Go, tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere; 
go, tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born.

 
 


