
 
        ORDE VAN DIENST 
        Kerstmorgen 
        25 december 2022 

Thema: Boven verwachting 
met medewerking van blazersensemble TOG 

Zingen voor de dienst  
  Lied 477: 1, 2 en 4  
1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning.  

2. De hemelse engelen riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 

4. 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. 

  Ga je mee op zoek 
Ga je mee op zoek naar het Koningskind? 
Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt. 
Ga je mee op zoek naar het Koningskind? 
Want wie zoekt, die vindt! 

Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver. 
Ga je mee op reis? Kijk, daar is de ster! 
Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver, kijk daar is de ster! 

We hebben die ster, daar in het westen gezien. 
De mooiste van de mooiste, de lichtste bovendien. 
Er is een kind geboren, een kind als nooit tevoren. 
Een heel bijzonder Koningskind misschien… 

Ga je mee op zoek?… 

  Lied 478: 1 en 3 
1. Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuwgeboren kind! 
Ziet, die ’t woord is, zonder spreken, ziet, die vorst is, zonder pracht, 
ziet, die ’t al is, in gebreken, ziet, die ’t licht is, in de nacht, 
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht. 



3. Die de hemel heeft geschapen en versiert het firmament, 
moet hier in een kribbe slapen, wordt in hooi en stro gewend. 
Die de schone serafijnen altijd heeft tot zijn gebod, 
heeft de beesten als de zijnen, laat zich steken in dit kot, 
in de doeken, in de hoeken van dit huisken zonder slot. 

  Lied 506: 1, 2 en 4 
1. Wij trekken in een lange stoet op weg naar Betlehem, 
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! 

2. Al zijt Gij nu nog maar een kind 
zo kwetsbaar, teer en klein, 
wij weten dat het rijk begint 
waarvan Gij Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint 
van oorlog en van pijn. 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 

4. Wij gaan op weg naar Betlehem,  
daar ligt Hij in een stal 
die koning in Jeruzalem  
voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem  
en blij bazuingeschal: 
Wij loven U, koning en Heer,  
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 

Welkom en mededelingen 

Zingen  Gods Zoon is hier vandaag geboren (naar Psalm 98) 
1. Gods Zoon is hier vandaag geboren, 
een wonder zag het levenslicht. 
Wij zingen voor wie willen horen: 
de liefde krijgt een nieuw gezicht. 
Zing, juich en jubel, vier het leven, 
wees blij, en vier het wereldwijd. 
Hij wil ons nieuwe toekomst geven, 
vol vrede, trouw en eerlijkheid. 

2. Zing, maak muziek en laat het horen, 
klap in je handen en wees blij, 
alleen, in kerken of in koren. 
Voor heel de wereld juichen wij. 
Zelfs alle zeeën, bergen, bomen, 
ze dansen, maken vrolijk geluid. 
Gods wereld zal op aarde komen. 
Vol vreugde zingen wij het uit. 

Stil gebed 
Begroeting 
V:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
 die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 die ons zijn liefde en trouw laat zien, 
 want vannacht is Jezus voor ons geboren. 
A: want wat God beloofd heeft 
 en waar wij naar verlangd hebben, 
 is werkelijkheid geworden. 
V: Vrede en alle goeds wordt ons gegeven door God, 
 onze Vader en door Jezus, zijn Zoon. 
A:  Amen 

Klein Gloria 

Aansteken Kerst-kaars 
door Sofie Pijnappels 
Het is Kerst, wij vieren samen,  
Jezus komt bij ons op aard’.  
Alle volken roepen ‘amen’!  



Jezus is het wachten waard.  
Wij begroeten Hem als koning,  
Ook al komt Hij zonder pracht.  
Onze wereld wordt Gods woning,  
Kijk, zijn ster verlicht de nacht. 

Zingen  Lied 482: 1 en 3 
1. Er is uit ’s werelds duistere wolken 
een groot licht stralend opgegaan – 
wie wonen in het diepste donker, 
zij zullen in het zonlicht staan. 
Glorie aan God, de overwinning 
is ongekend, de vreugde groot; 
de aarde jubelt – hoor ons zingen: 
wij delen in een rijke oogst! 

3. Godlof, een kind is ons geboren, 
een held zal onze koning zijn, 
die raadsman, God-met-ons zal heten – 
die zoon zal ons tot vader zijn! 
Vorst die met vrede ons wil kronen 
van nu af tot in eeuwigheid, 
de Eeuwige zal hem doen tronen 
op recht en op gerechtigheid. 

Openingsgebed 

Zingen  Lied 494: 1 en 2 
1. Vanwaar zijt Gij gekomen, 
wij wisten niets van U. 
In onze stoutste dromen 
was God nooit hier en nu. 
Een nieuwe God zijt Gij 
die onder ons wilt wonen, 
zo ver weg, zo dichtbij. 

2. Gij zijt ons doorgegeven 
een naam, een oud verhaal 
uw woorden uitgeschreven 
in iedere mensentaal. 
Ons eigen levenslot 
met uw geluk verweven, 
zo zijt Gij onze God. 

Moment met de kinderen 
Muziek  Een lied dat je moet horen - uit musical: Herders, sta op! 
Ik heb nooit eerder in mijn leven 
Zo’n overweldigend gevoel gehad  
’k Draag nu dit kindje in mijn armen  
Hij is mijn allergrootste schat  

Nu klinkt er door de nacht  
Terwijl het nog zo donker is  
Een lied dat je moet horen  
Omdat in deze nacht Midden  
in de duisternis Jezus is geboren  
Voor ons  

Nu klinkt er door de nacht  
Terwijl het nog zo donker is  
Een lied dat je moet horen  
Omdat in deze nacht  
Midden in de duisternis  
Jezus is geboren  
Voor ons, voor jou, voor mij 
Voor ons  

Kinderkerk voor kinderen uit groep 1 t/m 3 



Lezen   Lucas 2: 1-20 
door Manon Sluijter 
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich 
moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Qui-
rinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats 
waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met 
Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea 
naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David 
afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een 
zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een 
voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. 
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij 
hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door 
de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees 
niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel 
het volk: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de 
Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doe-
ken gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot he-
mels leger dat God prees met de woorden: 
‘Eer aan God in de hoogste hemel 
en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’ 
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘La-
ten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer 
ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en 
het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind 
was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zei-
den, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De 
herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien 
hadden, precies zoals het hun was gezegd. 

Zingen  Lied 487 
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. 

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. 

3. Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. 

Lezen   Matteüs 2: 1-12 
Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, 
kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de koning van 
de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn ge-
komen om Hem te aanbidden.’ Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel 
Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om 
aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden 
ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: “En jij, Betlehem in het land 
van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een lei-
der voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs 
bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 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 te aanbidden.’ Nadat ze de koning hadden aangehoord 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. Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe 
vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wier-
pen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaar-
heden en boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre. En omdat ze in een 
droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, 
reisden ze via een andere route terug naar hun land. 

Zingen  Lied 476: 1, 3 en 4 
1. Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyrieleis. 

3. Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’ 
Kyrieleis. 

4. Wijzen uit het oosten, uit zo verre land, 
zij zochten onze Here met offerand’. 
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud 
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyrieleis. 

Uitleg en verkondiging 

Muzikaal intermezzo 

Zingen  Blaas de bazuin en sla de trom - mel. Joy to the World 
1. Blaas de bazuin en sla de trom, 
geboren is Gods Kind. 
Laat alle klokken luiden gaan, 
kom zingend rond de kribbe staan. 
Zijn koninkrijk begint,  
zijn koninkrijk begint. 
Hosanna, hosanna, zijn rijk begint. 

2. Blaas de bazuin, de loftrompet 
en richt hoog op uw hoofd. 
De toekomst staat in deze ster, 
nu is de vrede niet meer ver. 
De dag die God belooft,  
de dag die God belooft. 
Hosanna, de dag, die God belooft. 

4. Blaas de bazuin en sla de trom  
en roep "Victoria". 
Geen leven is nu zonder zin,  
gegeven is een nieuw begin. 
O zing halleluja,  
o zing halleluja. 
Hosanna, zo zing halleluja. 

Gebeden 

Aankondiging collecte   
Kinderen komen terug uit Kinderkerk en Oppas 



Slotlied  Lied 481 
1. Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
Vrede op aarde, ’t is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voeg u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
zing met algemene stem 
voor het kind van Betlehem! 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren 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 engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren 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 engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

Wegzending en zegen 

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

Gezegende kerstdagen!


