
 

Orde van Dienst  - PKN Woensdrecht 
Kerstavond, 24 december 2020. 

Voorganger: ds. J. de Bie, ‘s-Gravenpolder 
Organist: mw. Gertje van Elsäcker. 

Aanvang 21:00 uur  

 

VOOR DE DIENST 
 
Orgelspel 
 

We bereiden ons in stilte voor op de dienst  (de kerkenraad komt binnen) 
 

Woord van welkom 
 

aansteken van de kaarsen (door de ouderling) 

openleggen van de bijbel (door de voorganger) 
 

 –  de gemeente gaat staan – 
 

DIENST VAN HET VOORWOORD 
 

Lied 482: 1 en 2 

1. Er is uit ’s werelds duistre 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!  

 

2. De loden last die op ons drukte, 
de stang, het juk, ons ongeluk, 
de zweep, de stok die diep deed bukken, 
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk, 
verbrand de laarzen der soldaten 
en elke mantel rood van bloed, 
geen wapentuig meer door de straten - 
de velden vol van overvloed. 

 

Groet en beginwoorden 

 

Lied 482: 3 

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. 

 

 



Smeekgebed 

 

Lied 476 [YouTube] 
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. 
 

2. Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, 
daarmeed’ook onze leisen beginnen vrij. 
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht 
Van een maged reine, die hoog moet zijn geacht. 
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, 
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar. 
Kyrieleis. 
 

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

 

DIENST van het WOORD 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezingen 

Lezing: Lucas 2: 1 – 7  

 

Lied 483 
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 G’U rijkdom ontzegd, 
wordt G’op stro en in doeken gelegd. 
Leer m’U danken daarvoor.  
Leer m’U danken daarvoor.  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=29Uzzy8jH80


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

Lezing: Lucas 2: 8 – 14 

 

Lied 478 [YouTube] 
1. Komt, verwondert u hier, mensen, 

ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuw geboren 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. 
 

4. O Heer Jesu, God en mense, 
die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij, dat ik door uw wense, 
geef mij door uw kindsheid raad. 
Sterk mij door uw tere handen, 
maak mij door uw kleinheid groot, 
maak mij vrij door uwe banden, 
maak mij rijk door uwe nood, 
maak mij blijde door uw lijden, 
maak mij levend door uw dood! 

 

Lezing: Lucas 2: 15 – 20 

 

Lied 481 [YouTube]  
1. Hoor, de eng’len zingen d’eer 

van de nieuwgeboren Heer! 
Vrede-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 d’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, 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gaBmXdWxsAQ
https://www.youtube.com/watch?v=6AWv4UWzrtg


Tussen alle mensen in  
in het menselijk gezin. 
Hoor, de eng'len zingen  
d'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 englen zingen d’  eer 
van de nieuw geboren Heer! 
 

Lezing: Filippenzen 2: 1 - 11  

 

Lied 488: 1 t/m 4 
1. In den beginne was het woord, 

op aarde is zijn stem gehoord 
die spreken wil tot elk geslacht, 
Hij werd geboren in de nacht. 
 

2. Hij werd geboren in de nacht 
die al het licht heeft voortgebracht, 
aan zon en maan zijn teugel legt, 
Hij is de Heer, Hij werd een knecht. 
 

3. Hij is de Heer, Hij werd een knecht, 
op Hem wordt alle last gelegd, 
Hij woont te midden van het kwaad, 
Hij troont in onze lage staat. 
 

4. Hij troont in onze lage staat 
waar al wat leeft verloren gaat, 
Hij kwam toen niemand naar Hem riep, 
dit licht dat zoveel luister schiep. 

 

Verkondiging 

 

Lied 474: 1 t/m 3 
1. Looft God, gij christ'nen, maakt Hem groot 

in zijn verheven troon, 
die nu zijn rijk voor ons ontsloot 
en zendt zijn eigen Zoon, 
en zendt zijn eigen Zoon. 
 

2. Hij daalt uit 's Vaders schoot terneer 
op aard om kind te zijn, 
een kindje arm en naakt en teer 
al in een kribje klein, 
al in een kribje klein. 
 



 
3. Verzakende zijn macht en recht, 

verkiest Hij zich een stal, 
neemt de gedaant' aan van een knecht, 
de Schepper van het Al, 
de Schepper van het Al. 
 

 

DIENST van het ANTWOORD 
 

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

(Het Onze Vader wordt in stilte meegebeden door de gemeente) 

g: ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT 
UW NAAM WORDE GEHEILIGD 
UW KONINKRIJK KOME 
UW WIL GESCHIEDE 
OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL 
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD 
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN 

EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING 
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE 

WANT VAN U IS HET KONINKRIJK 
EN DE KRACHT 
EN DE HEERLIJKHEID 
IN EEUWIGHEID 
AMEN 

 
 

Mededelingen  
Collecten: alleen giraal mogelijk via ABN AMRO bank:  NL37 ABNA 0427 8015 16 
onder vermelding van het doel. 
1. Kinderen in de knel [KIA] 
2. Pastoraat en Eredienst 
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouw 

 

 

Slotlied: 487 [YouTube] 
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. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R_pXa76o0do


 
 
 

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. 
 

Zegen  

orgelspel 

 

Wij wensen u allen gezegende kerstdagen toe! 

PG Woensdrecht 

 

 


