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zondag 26 december 2021 – Livestream https://youtu.be/3N5OVJ-T8o4 
Tweede Kerstdag 

 
“Lijken op het Kerstkind” 

 
voorganger:      muziek/zang: 
Dhr. Jan van Keulen  Harry Heystek 
 
 
Instrumentale muziek 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Zending Mercy Ship 
2de Koningskerk 
 
VOORBEREIDING 
 
Intochtslied Psalm 149 : 1 en 2 
 
1 
Halleluja ! laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet.

2 
Laat het een hoge feestdag wezen. 
De naam des Heeren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaadren. 
De heilge reien naadren. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in 's Heeren heiligdom. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Glorialied Lied 88 
 
Ere zij de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest, als in den beginne, 
nu en immer en van eeuwigheid tot 
eeuwigheid! 
Amen. 
 
Kindermoment 
 
Lied Hemelhoog 125 
 
Verootmoedigingsgebed  
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Lied Psalm 118 : 2 (De Nieuwe Psalmberijming) 
 
2 
In mijn benauwdheid, in mijn lijden, 
riep ik het uit: ‘HEER, help mij toch!’ 
Hij luisterde en Hij bevrijdde; 
wat doet een sterveling mij nog? 
Op Hem, mijn helper, kan ik bouwen; 
ik kijk op mijn belagers neer. 
In plaats van mensen te vertrouwen, 
zoek ik een schuilplaats bij de HEER. 
 
Genadeverkondiging 
 
Lied Psalm 118 : 5 (De Nieuwe Psalmberijming) 
 
5 
Zet nu de tempeldeuren open, 
de poort van de gerechtigheid. 
Dan zal ik blij naar binnen lopen, 
op weg naar Hem die mij bevrijdt. 
Daar gaan rechtvaardigen naar binnen; 
ze gaan de poort al zingend door. 
Met U, HEER, mocht ik overwinnen; 
daar dank ik U van harte voor! 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Lied Gezang 476 : 1 
 
1 
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, 
God uit God en Licht uit Licht; 
Wijsheid, voor de aanvang aller dingen 
spelend voor Gods aangezicht; 
engel Gods uit Isrels oude dagen, 
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, 
dienaar van Gods hoog bevel, 
kind der maagd, Immanuël! 
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Bijbellezing Filippenzen 2 : 1 – 11 
 
1 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid 
met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2 maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, 
één in liefde, één in streven, één van geest. 3 Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle 
bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 4 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook 
die van de ander. 5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6 Hij die de gestalte van God 
had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf 
en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in 
de dood – de dood aan het kruis. 9 Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die 
elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde 
en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. 
 
Verkondiging “Lijken op het Kerstkind” 
 
Lied Gezang 474 1 – 3 
 
1 
God roept ons, broeders, tot de daad; 
zijn werk wacht, treedt dan aan 
en weest gereed om elke weg, 
die Hij u wijst, te gaan. 
Wij weten dat, wat komen mag, 
toch hij slechts wint die waagt, 
en wie zich zelve geven wil 
door 't donker vlammen draagt. 
 
2 
God roept, en in Hem is de kracht, 
die onze zwakheid staalt. 
Dit is de vreugd, dat Hij het doel 
en onze vaart bepaalt. 
Dat Hij ons over grenzen heen 
laat zien het groot gezicht 
van aller mensen broederschap 
in 't ene, godlijk licht.

3 
God roept, en wat de mensen scheidt 
dat zij geen scheiding meer; 
zijn liefde houde ons allen saam 
en samen met de Heer. 
Want wat er in de wereld woed', 
toch is het God die wint 
en in een elk die Hem behoort 
het nieuwe rijk begint. 

 
DIENST VAN DE GEBEDEN 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, aansluitend gezamenlijk Onze Vader 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd; 
Uw koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
Amen.  
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Slotlied Gezang 402 : 1 en 10 
 
1 
Verheugt u, christenen, tesaam! 
Laat ons van vreugde springen 
en zegenen Gods grote naam; 
laat ons de Heer bezingen, 
die ons zo machtig heeft bevrijd, 
die voor der mensen zaligheid 
de hoogste prijs betaalde.

10 
Wat Ik gedaan heb en geleerd, 
zult gij ook doen en leren, 
opdat mijn Vader wordt geëerd, 
zijn rijk zal triomferen; 
en loop niet 's werelds wijsheid na, 
dat niet uw schat verloren ga, 
laat u door Mij gezeggen. 

 
Wegzending en zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Uitleidend orgelspel 
 


