
Dienst Kerstmorgen zondag 25 december 2021, Bethlehemkerk 

Papendrecht 

 

Voorganger: Ds. Henk Talsma 

Organist: André de Jager 

Lector: Suzan Huibers 

Thema: “Een Kind ons geboren” 

Liederen voor de dienst:  

Liedboek 481:1,3 Hoor de engelen zingen de eer 

Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 
Vreed' 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 engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 

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 eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 

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 eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 

 

Liedboek 477:1,2,4 Komt allen tezamen 

1   Komt allen tezamen, 
 jubelend van vreugde: 
 komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
 Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. 
 Komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
2   De hemelse eng'len 
 riepen eens de herders 
 weg van de kudde naar 't schamel dak. 



 Spoeden ook wij ons met eerbied'ge 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. 
   
  

Intochtslied: Ps. 98:1,2 (Oude berijming) 

1.Zingt, zingt een nieuw gezang de Here, 

Die grote God, Die wondren deed. 

Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere, 

Zijn heilig' arm, wrocht heil na leed. 

Dat heil heeft God nu doen verkonden, 

Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, 

Zo vlekkeloos en ongeschonden. 

Voor 't heidendom ten toon gespreid. 

 

2.Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 

Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt. 

Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 

Nu onze God Zijn heil om schenkt. 

Juich dan den Heer' met blijde galmen, 

Gij ganse wereld, juich van vreugd. 

Zing vrolijk in verheven psalmen 

Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 

Bemoediging  en groet 

Adventskaars aansteken /  gedicht 

Uitleg bloemschikking 

Woord van welkom 

Gebed  

Aanmoediging tot leven 

Zingen: Evangelische Liedbundel 100:1,2 Donker de nacht 

  

1.Donker de nacht met sterren aan de hemel, 



de aarde diep in het duister gehuld. 

’t Was in die nacht dat Jezus werd geboren, 

het Woord van God in de tijd werd vervuld. 

Heil en vrede heeft Hij ons verkondigd, 

een nieuwe dag brak voor de wereld aan. 

Lof zij de Heer, / de Heer van alle heren, 

Verlosser is Hij, / de Zoon van God uit Davids huis.  

Hosanna in de hoge, / God is met ons, Immanuël. 

 

2.Ere zij God, zijn liefde voor de wereld 

heeft hij in Jezus, de Christus, getoond. 

Om ons van schuld en zonde te verlossen 

ging Hij de weg van het lijden, de dood. 

Opgestaan is Jezus Overwinnaar. 

er klinkt een lied dat jubelt door de tijd: 

Lof zij de Heer, / de Heer van alle heren, 

Verlosser is Hij, / de Zoon van God uit Davids huis. 

Hosanna in de hoge, God is met ons, Immanuël 

 

Gebed om de Heilige Geest 

Moment met de kinderen 

Schriftlezingen: Lc. 2:1-14 

Zingen: Gz. 125:1,2,3 (Liedboek 1973) O, kom , o kom Immanuel 

1   O kom, o kom, Immanuël, 
 verlos uw volk, uw Israël, 
 herstel het van ellende weer, 
 zodat het looft uw naam, o Heer! 
 Weest blij, weest blij, o Israël! 
 Hij is nabij, Immanuël! 
 

2   O kom, Gij wortel Isaï, 
 verlos ons van de tyrannie, 
 van alle goden dezer eeuw, 
 o Herder, sla de boze leeuw. 
 Weest blij, weest blij, o Israël! 
 Hij is nabij, Immanuël! 



 

3   O kom, o kom, Gij Oriënt, 
 en maak uw licht alom bekend; 
 verjaag de nacht van nood en dood, 
 wij groeten reeds uw morgenrood. 
 Wees blij, weest blij, o Israël! 
 Hij is nabij, Immanuël! 
 

Schriftlezing: Lucas 2:15-20 

Zingen: Liedboek 483 Stille nacht, heilige 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! 

 

Verkondiging 

Muzikale meditatie 

Zingen: Liedboek 475 Ik mag hier aan uw kribbe staan 

1.Ik mag hier aan uw kribbe staan, Heer Jezus, licht en leven. Ik draag U als 

geschenken aan wat Gij mij hebt gegeven. U zij mijn hart en ziel gewijd, mijn 

geest, mijn zin, mijn innigheid. O neem ze aan als gaven.  

2.Voor ik als kind ter wereld kwam, zijt Gij voor mij geboren. Eer ik een woord 

van U vernam, hebt Gij mij uitverkoren. Voordat uw hand mij heeft gemaakt, 

werd Gij een kindje, arm en naakt, hebt Gij U mij gegeven.  

3.Temidden van de nacht des doods zijt Gij, mijn zon, verrezen. O zonlicht, mild 

en mateloos, uw gloed heeft mij genezen. O zon die door het donker breekt en ’t 

ware licht in mij ontsteekt, hoe heerlijk zijn uw stralen. 

Collecte 

Pastorale mededelingen 



Gebeden-Stil gebed- Onze Vader  

Zingen: Liedboek 487 Eer zij God in onze dagen 

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 vreˆ kyrieleis. 
 Gloria in excelsis Deo, 
 gloria in excelsis Deo. 

 

Zegen 

Zingen: Ere zij God (EL 101) 

Ere zij God, ere zij God, 

in den hoge, in den hoge, in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

in de mensen een welbehagen. 

 

Ere zij God in den hoge, 

Ere zij God in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

in de mensen een welbehagen. 

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen. 

 

Ere zij God, ere zij God, 

in den hoge, in den hoge, in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

in de mensen een welbehagen. 

Amen, amen. 

   
Een fijn en gezegend Kerstfeest toegewenst met allen die u lief zijn! 

 


