
Liturgie voor 25 december 2020 

Gereformeerde Kerk  -  Genderen 

Vrijdag 25 december 2020 – OCHTENDDIENST: aanvang 09.30 uur vanuit GK 

Thema:    Eerste Kerstdag – Heb jij nog ruimte? 
Voorganger:   Ds. J. van den Brink - Dekker  
Muzikale medewerking:  Wim Branderhorst, Mariska Nieuwkoop 
    Connie van Veen, Janine Mensink 
    Wim Buijs, Rob Schouten 

 

Zingen voor de dienst, start 09:20 uur 

Muzikaal intermezzo: Nu zijn wellekome 

Zingen: Gezang 143 – Stille nacht 
 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! 
 
Zingen: Opwekking 525 – Jubel het uit, de Heer is hier 
 1. Jubel het uit. De Heer is hier; 
  ontvang het koningskind! 
  Als redder van de aarde 
  geeft Hij het leven waarde. 
  Dus hemel en aarde, zingt! (2x) 
  Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt! 
 

2. Jubel het uit. De Heer regeert; 
wees blij, verhef je stem! 
Zing als de schepping juicht, 
aanbiddend voor Hem buigt 
een vreugdelied voor Hem (2x) 
een vreugde-, een vreugdelied voor Hem! 

 3. Zijn koningschap zal eeuwig zijn, 
 rechtvaardig en vol kracht! 
 Laat ieder volk op aarde 
 zijn heerlijkheid ervaren; 
 de liefde die Hij bracht (2x) 
 de liefde, de liefde die Hij bracht! 
 
Zingen: Gezang 138: 1, 2 en 4 
 1. Komt allen tezamen, 
 jubelend van vreugde: 
 komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
 Ziet nu de vorst der englen hier geboren. 
 Komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 

2. De hemelse englen 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedge 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! 
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 U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
 Komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Zingen intochtslied: Reyer - Morgen zal ik er zijn 
 1. Daar in de verte 
 Straalt een ster 
 We gaan er naar toe 
 Maar het is nog zover 
 

2. De wolken ontnemen 
Het zicht af en toe 
Dorst en honger 
We worden moe 

 3. Het is zwaar 
 De moed zakt weg 
 Herinner je dan 
 Wat er is gezegd 
 Het leven op aarde 
 Is kwetsbaar en broos 
 Maar nooit en te nimmer 
 Uitzichtloos 
 

4. Het is guur, donker en koud 
Maar niets dat ons nog tegenhoudt 
Laten we hier nu niet stil blijven staan 
We weten toch waar we heen gaan 
 
5. O wijsheid 
Morgen zal U er zijn 
O Adonai 
Morgen zal U er zijn 

 Refrein: 
 U hebt beloofd 
 Morgen zal ik er zijn 
 Heer maak ons hart bereid 
 Wij zien verlangend 
 Vol verwachting naar U uit 
 Licht dat ons verschijnt 
 Ons van de nacht bevrijd 
 Wij hopen, wij geloven 
 Morgen zal U er zijn 
 

Wortel van Isaï 
Morgen zal U er zijn 
Sleutel van David 
Morgen zal U er zijn 
 
6. Dageraad 
Morgen zal U er zijn 
Koning van de volken 
Morgen zal U er zijn 
Immanuel, o Immanuel 

Stil gebed, votum en groet 
 
Aansteken kaars 
 
Zingen: Gezang 134: 1, 2 en 3 
 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. 

 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. 
 
Gebed bij de opening de Schrift 



Liturgie voor 25 december 2020 

Gereformeerde Kerk  -  Genderen 

Zingen kinderlied: Lied van de Herders 
 1. Ik heb wat te vertellen dus wees eens 
 even stil 
 Wat maken jullie toch een hoop kabaal 
 Luister, ik zeg: luister naar wat hij je 
 zeggen wil 
 Ha! Zeker weer zo'n sterk verhaal 
 De hemel die brak open en een engel 
 sprak ons aan 
 Wat hebben jullie toch een fantasie 
 Ik zeg je: wie verzint zoiets? 
 Ik geloof pas iets als ik het zelf heb 
 gezien! 

2. De engel had een boodschap,  
voor ons, maar ook voor jou 
Maak je over mij niet ongerust 
Het gold voor iedereen, dus ook voor jullie.  
Luister nou! 
'T Is drie uur 's nachts,  
laat ons toch met rust! 
Een koning is geboren,  
hier in Bethlehem 
Heb je het gedroomd misschien? 
Ik zeg je: wie verzint zoiets? 
Ik geloof pas iets als ik het zelf heb gezien 

 
 3. Hé! Een stralend licht, een eng'lenstem 
 Hé! Een koningszoon in Bethlehem 
 Hé! Een stralend licht, een eng'lenstem 
 Hé! Een koningszoon in Bethlehem 
 Ik zeg je: wie verzint zoiets? 
 Ik geloof pas iets als ik het zelf heb gezien! 
 
Schriftlezing: Lukas 2: 1 - 20 
      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.’ 15 Toen de 
 engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar 
 Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft 
 gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de 
 voederbak lag. 17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 Allen 
 die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde 
 al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl ze God 
 loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. 
 
Sketch 
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Zingen: Casting Crowns – Make a room  
 Nederlandse vertaling:  
 1. Een familie wil schuilen voor de storm 
 vindt geen plek aan de deur van de 
 herbergier 
 Hiervoor werd een Kind geboren 
 om een koude en kille wereld te redden 

2. Het slapende stadje wist niet 
dat in een voerbak verstopt lag 
de Redder Koning die geen plek had 
die kwam om onze verdriet te helen 

  
 Refrein:  
 Is er plek in jouw hart? 
 Voor God om Zijn verhaal te schrijven? 
 Je mag komen zoals je bent. 
 Maar er kan iets in je veranderen 
 als je plek in je hart maakt 
 en jouw dromen ruilt voor Zijn glorie 
 Maak plek in je hart. 
 
 3. Herders die hun schapen tellen in de 
 nacht  
 wees niet bang voor het licht dat zo fel 
 schijnt 
 Je bent waardevol in Zijn ogen 
 God is gekomen  
 om wat niet meetelt in de ogen van de 
 wereld, de hand te reiken. 

4. Een moeder houdt de Belofte vast 
dat alles wat fout is zal worden herstelt 
van een rechte weg en een lichte last 
want in Zijn handen ligt de toekomst 
 
 
 
 

 
Verkondiging 
 
Zingen: Sela – Geef ons vrede...donna nobis pacem   
 1. Hoeveel mijlen nog te reizen? 
 Welke wegen nog te gaan?  
 Welke ster zal ons wijzen  
 naar dat land waar geen grenzen 
 bestaan? 

2. 't Is de droom van alle eeuwen:  
de aarde nieuw, de mensen vrij,  
maar geen huilen of schreeuwen  
bracht die wereld een stap dichterbij.  

 Refrein 
 Geef ons vrede.  
 Schijn in de donkere nacht.  
 Geef ons vrede  
 waarop de schepping wacht. 
 

3. 'k Zie Uw rijk in al die dromen.  
'k Zie Uw licht in elke traan  
en ik bid: Uw rijk kome;  
 
4. Dona nobis pacem 
Dona dona nobis pacem (2x)

Zingen: Hometown - O Holy Night  
 Nederlandse vertaling:  
 1. Licht in de nacht; een ster schijnt 
 door de wolken, 
 dit is de nacht dat zijn leven begon. 
 'n Sluier van angst en pijn lag 
 op de volken, 
 totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
 Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; 
 stralend breekt die held're morgen aan. 

 
 
2. Wat Hij ons leert 
is geven om een ander; 
liefde alleen is de weg die Hij wees. 
En als Hij spreekt 
verbreekt Hij alle banden. 
vrij van het juk van verdrukking en vrees. 
Uit ons hart en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.
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 Refrein 1:  
 Prijs nu zijn naam, 
 samen met de engelen. 
 O, nacht vol licht, 
 o, nacht dat Jezus kwam. 
 o nacht vol licht 
 o nacht dat Jezus kwam. 

Refrein 2: 
Prijs nu zijn naam, 
de naam van alle namen, 
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid 
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid 
O nacht vol licht, 
O nacht dat Jezus kwam.

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Moment voor collecte 
 
Zingen slotlied: LEV – Wat een geweldige nacht 
 1. De herders zagen de kleine baby 
 die bij zijn moeder lag. 
 Het was de Redder, daar in die kribbe. 
 Wat een geweldige nacht! 
 Wat een geweldige nacht! 
 

2. Engelen zingen samen: Halleluja! 
Kom, ontvang het Koningskind. 
Gods liefde daalde neer, 
en we zingen: 
Jezus is de Heer! 
Jezus is de Heer! 

 
 3. De herders konden het niet verzwijgen, 
 vertelden iedereen 
 over het wonder van zijn geboorte. 
 Wat een geweldige nacht! 
 Wat een geweldige nacht! 
 

4. Alles is vredig, alles is rustig. 
Een ster schijnt in de lucht. 
Het Kind van Bethlehem 
is onze Koning. 
Wat een geweldige nacht! 
Wat een geweldige nacht!

 
 Refrein:          Bridge: 
 Engelen zingen samen: Halleluja!      O wat een nacht, o wat een nacht. 
 Kom, ontvang het Koningskind.        De geweldigste nacht! 
 Gods liefde daalde neer,         
 en we zingen: 
 Jezus is de Heer! 
 Jezus is de Heer! 
 
Zegen 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 101 – Ere zij God 
 Ere zij God, ere zij God in den hoge, 
 in den hoge, in den hoge! 
 Vrede op aarde, vrede op aarde bij de mensen van zijn welbehagen. 
 Ere zij God in den hoge, ere zij God in den 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 welbehagen, zijn welbehagen. 
 Ere zij God, ere zij God 
 in den hoge, in den hoge, in den hoge! 
 vrede op aarde, vrede op aarde 
 bij de mensen van zijn welbehagen. 
 Amen, amen. 
 
 
 


