
 

  Liturgie Eerste Kerstdag 

mmv de leiding & kinderen nevendienst (op film)  
Klavierbespeling: Annette Couprie – Bent  
Dwarsfluit: Anneke Dijkshoorn 
Collecte: 1. Kerk in Actie / Kinderen in de knel; 2. 
Vorming & Toerusting 
 
 
Voor de dienst samenspel vleugel en dwarsfluit 
Annette & Anneke 
 
Zingen: Laat iedereen het horen Youtube   
Laat iedereen het horen,  
zing het maar mee, gebruik je stem  
Dat Jezus wordt geboren,  
in een stal in Bethlehem  
 
De engel brengt de boodschap:  
Jouw droom wordt eind’lijk waar  
Er wordt een kind geboren,  
Gods kind, geloof het maar  
 
Laat iedereen het horen,  
zing het maar mee, gebruik je stem  
Dat Jezus wordt geboren,  
in een stal in Bethlehem 
 
De engelen en de herders  
vertellen het op blijde toon:  
Het kindje in de kribbe,  
dat is Gods eigen zoon  
 
Laat iedereen het horen,  
zing het maar mee, gebruik je stem  
Dat Jezus wordt geboren,  
in een stal in Bethlehem   
 
woord welkom 
aansteken van de liturgiekaars  
 
Samenzang Zingen: Lied 478 Komt, verwondert u 
hier, mensen  
 
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. 
 
3 
O Heer Jesu, God en mense,  
die aanvaard hebt deze staat, 

geef mij wat ik door U 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! 
 
Stilte ; woorden aan het begin 
 
Op weg naar Kerst 2021 vergezelden ons deze 
woorden: 
Op piano en dwarsfluit de melodie en de tekst op de 
beamer:  
1. 
Wij bidden om verhalen 
vol hoop en goede moed. 
God laat Zijn Licht hier stralen, 
Hij komt ons tegemoet. 
2. 
Een boek met mooie woorden 
met plaatjes en een lied: 
zo laat God van Zich horen, 
want Hij vergeet ons niet. 
 
Aansteken van de Kerstkaars  
 
Ds  De nacht was plotseling voorbij 

voor herders in het veld. 
Hier schijnt het licht voor u en mij, 
de wereld staat versteld. 

 
Wie lichtjes in zijn ogen krijgt 
en zomaar liedjes zingt 
is welkom in Gods Koninkrijk 
en welkom bij dit kind. 

 
Jezus zegt dat dat Hij  
1. 
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, 
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. 
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijn', 
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn! 
 
2. 
Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet, 
of het helder licht geeft, of ook bijna niet. 
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn, 
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn! 
3. 
Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is, 
overal op aarde zonde en droefenis. 
Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn, 
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn. 



  

Aandacht voor de kinderen van de nevendienst 
 
Start van de film die voor de lockdown door de 
kinderen van de nevendienst en Jellie Wijnja gemaakt 
is.  
 
Filmpje 
 
het lied van de herders 
 https://www.youtube.com/watch?v=XxcD1aM
MXDM 
Hé! 
Hé, jij! 
Hé! 
Hé, jij! 
 
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! 
Hé! 
Hé, jij! 
Hé! 
Hé, jij! 
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 
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! 
 
Volgende film – herders gaan op weg 
 
Vervolg lied:  
De engel vertelde ons nog meer! Hij zei dat deze 
koningszoon 
De redder van de wereld is. 
En hij gaf ons een teken om ons te overtuigen. 
Hij zei: 'Jullie zullen een baby vinden, in doeken 
gewikkeld en liggend in een voerbak.' 
Daarna verscheen er een groot koor van engelen en 
Die zongen: 'Eer aan God in de hemel en vrede op 
aarde aan alle mensen die 
Hij liefheeft!' 
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! 
Het lijkt een ongelooflijk iets 
Maar ik verbeeld me niets 
Ik heb het zelf gezien! 

 
Op de film gezongen stille nacht heilige nacht 
483:1 
Stille nacht, heilige nacht! 
Davids zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Betlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 
483:2 
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. 
483:3 
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! 
 
filmpje, herder op bezoek bij Jozef en Maria 
 
de wijzen komen op bezoek 
 
Gezongen op de film: 
Er is een kindeke geboren op aard  
Er is een kindeke geboren op aard  
't Kwam op de aarde voor ons allemaal  
't Kwam op de aarde voor ons allemaal  
 
Afrondend lied “Wonderbare Raadsman” op de film 
 
Na de film gaan we samen bidden:  
  
Gebed  
 
Orgel & dwarsfluit   “Op U mijn Heiland blijf ik 
hopen”  
 
We lezen uit Bijbel verder in het Evangelie van 
Lucas: (Lector: mw. D. Heddema)  
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 doeken en 
legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen 
geen plaats was in het gastenverblijf. 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 de stralende luister van de Heer, zodat 
ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees  

https://www.youtube.com/watch?v=XxcD1aMMXDM
https://www.youtube.com/watch?v=XxcD1aMMXDM


  

niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat 
grote vreugde betekent voor heel het volk: 11 vandaag 
is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de 
messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: 
jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in 
doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13En 
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 de 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 zagen, vertelden ze wat hun over 
het 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. 
 
Lied Midden in de winternacht     
486:1 

Midden in de winternacht ging de hemel open; 

die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons 

hopen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom zingt gij 

niet? 

Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren. 
486:2 

Vrede was het overal, wilde dieren kwamen 

bij de schapen in de stal en zij speelden samen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij 

niet? 

Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  

Christus is geboren! 

486:4 
Zie, reeds staat de morgenster / stralend in het 
duister, 
want de dag is niet meer ver, / bode van de luister 
die ons weldra op zal gaan; / herders blaas uw fluiten 
aan, 
laat de bel, bim-bam, / laat de trom, rom-rom, 
kere om, kere om, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
Overdenking 

 
Muzikaal intermezzo Anneke & Annette piano, 
dwarsfluit  

 Het “Ere zij God”.  
Kees Kraayenoord.  
Ere zij God, ere zij God 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
bij de mensen van zijn 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, 
bij de mensen, bij de mensen van zijn behagen, 
bij de mensen, van zijn behagen, zijn welbehagen. 
Ere zij God, ere zij God, 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
bij de mensen van zijn welbehagen. 
Amen. amen. 
 
Orgel, dwarsfluit “Daar is uit ’s wereld duist’re wolken” 
 
Voor we gaan bidden nog heel even denken.  
Stel je eens voor. Je gaat met een brandende 
lamp naar buiten. Dan valt het licht om de lamp 
heen. Je kunt beter om je heen zien. Anderen 
kunnen je ook zien. Ze lopen naar het licht toe. 
 
Om toch nog even extra die verbinding met 
school te maken luisteren we naar één van de 
liedjes: 
Dag ster grote ster   
 
Refrein:  
Dag ster, grote ster! 
Voor wie twinkel jij? 
Voor wie geef jij je twinkelend licht? 
Dag ster, grote ster! 
Als ik naar je kijk, 
krijg ik lichtjes in mijn ogen 
en een lach op mijn gezicht. 
 
Geef jij licht aan de wijzen? 
Help jij ze door de nacht? 
Grote ster, ik zie je staan. 
Wijs jij ze hoe ze moeten gaan? 
 
Refrein 
 
Geef jij licht aan de herder? 
Help jij ze door de nacht? 
Grote ster, ik zie je staan. 
Wijs jij ze hoe ze moeten gaan? 
 
Refrein 
 
Geef jij licht aan de mensen? 
Help jij ons door de nacht? 
Grote ster, ik zie je staan. 
Wijs jij ons hoe we moeten gaan? 
 
Refrein 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SRttJ2pyDiU


 Gebeden 
Collecten 
 
Slotlied Daar is uit ’s werelds duist’re wolken een 
licht der lichten opgegaan. 
Gezang 26 Liedboek voor de Kerken 1973    
1    
Daar is uit 's werelds duist're wolken 
een licht der lichten opgegaan. 
Komt tot zijn schijnsel, alle volken, 
en gij, mijn ziele, bid het aan! 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
de zwarte schaduw van de dood. 
De nacht der zonde zal verdwijnen, 
genade spreidt haar morgenrood. 
4. 
O Vredevorst, Gij kunt gebieden 
de vreed' op aard' en in mijn ziel! 
Doe alle volken tot U vlieden, 
dat al wat ademt voor U kniel! 
Des Heren ijver zal bewerken, 
dat Hij de zetel, U bereid, 
met recht en met gericht zal sterken. 
Hem zij de lof in eeuwigheid! 
 
Wegzending & zegening 
Wees gezegend  

met de Liefde die me het leven gaf 
Wees gezegend  

met de Liefde die me alle ruimte geeft 
om te zijn zoals ik ben. 

Wees gezegend 
met de Liefde die me opvangt dat ik 
niet val  
en wegraak in een angstwekkende 
diepte. 

Wees gezegend  
met de Liefde die me thuisbrengt en 
me bergt,  
meer dan ik ooit kan beseffen. 

 
In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige 
Geest. Amen 
Samenspel vleugel, dwarsfluit Anneke & Annette 
 

 



 


