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Zondag 25 december 2022 
 
Predikant:  Ds. Jannica de Prenter 
Ouderling: Dhr. Adriën Deceuninck 
Lector: Dhr. Peter van Harrewijn 
  Mej. Lovia, Janis en Thalia Kuate 
Organist: Anja van Holst 
Bariton Wolfgang Lestaeghe 

We wensen u een gezegende dienst! 
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Dienst van de voorbereiding 

Mededelingen door ouderling van dienst 

Fantasie op orgel ‘eer zij God in onze dagen’ 

Psalm 96a ‘Zing een nieuw lied alle landen’ 

Solo: Zing een nieuw lied alle landen, 

 zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam! 

Allen: 

 

 

 

 

 

Solo: Zing een nieuw lied voor de Heer, alle landen, 

 zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam. 

 Treed in zijn tempel met uw offeranden, 

 kondig zijn roem bij de heidenen aan. 

Allen: 

 

 

 

 

 

Solo: Roep tot de volkeren: God is de koning, 

 Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht; 

 Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel, 

alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd. 

2x 
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Allen:  Zing een nieuw lied, alle landen. 

  Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam! (2x) 

Solo:  Juich wat in zee leeft of leeft op de velden: 

  zie, uw verlosser gaat komen, wees blij! 

  Wuif alle bomen der wouden, verwelkom 

  juichend uw koning, want Hij is nabij! 

Allen:  Zing een nieuw lied, alle landen… 

Bemoediging en groet 

V: Laat heel de aarde juichen, want God is koning. 
Laat de vreugde heersen van kust tot kust. 
Het licht is uitgezaaid, vreugde voor de oprechten van hart. 

Laat zijn lof klinken van de einden der aarde, 
jullie die de zee bevaren en alles wat leeft in zee, 
jullie eilanden, en allen die daarop wonen. 

Laat de woestijn en zijn steden hun stem verheffen. 

Juich de Heer toe heel de aarde! 
Juich en jubel, zing het uit. 

Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit, 
laten alle bomen jubelen. 

Want een kind is ons geboren, 

een zoon is ons gegeven. 
Deze namen zal Hij dragen: 
Wonderbare raadsman, goddelijke held, 

Eeuwige Vader, Vredesvorst. 
Groot is zijn heerschappij! 

Genade zij u en vrede van God onze Vader, 

 die hemel en aarde heeft geschapen 

 en niet laat varen het werk van zijn handen. 
 Want zoals de zeebodem bedekt is met water, 

 zo zal de aarde met vrede bedekt zijn. 
 Zing dan voor de Heer een nieuw lied. 

 Wees vrolijk en blij want Hij komt onder ons wonen. 

Bloemlezing naar Ps 97:1,11; Jes 42:10-11; Ps 98:4, Ps 96:12; Jes 9:5-6 
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Allen: 

 

 

 

 

 

Drempelgebed 

Lied 476 ‘Nu zijt wellekome’ 

Samenzang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2x 
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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. 

Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar’. 
Kyrieleis. 

Tienermoment 

Gedicht bij het aansteken van de kaarsen 

Zing een lied voor wie zingen wil 
van raketten die niet meer vallen. 
Zing een lied voor wie zingen wil 
van mensen die vrede brengen. 

Zing een lied elke dag maar weer 
van vrede die komen zal. 
Zing een lied elke dag maar weer 
van oorlogen die stoppen zullen. 

Zing dit lied heel de winter lang 
van hoop die niet doven zal. 
Zing dit lied met heel je hart! 
Zing het samen met wie wil. 

Tekst: Marinus van den Berg 
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Dienst van het Woord 

Gebed bij de opening van het Woord 

Eerste lezing: Jesaja 8:23b-9:6 

Lied 482 ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’ 

Samenzang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 
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Vorst die met vrede ons wil kronen 
van nu af tot in eeuwigheid, 

de Eeuwige zal hem doen tronen 
op recht en op gerechtigheid. 

Tweede lezing: Jesaja 49:1-6 

Psalm 98 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’ 

Samenzang 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Laat heel de aarde een loflied wezen, 

de psalmen gaan van mond tot mond. 

De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
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Hosanna, voor de grote koning, 
verhef, bazuin uw stem van goud, 

de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 

4. Laat alle zeeën, alle landen 

Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 

Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken wees verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 

zijn heil en zijn gerechtigheid. 

Evangelielezing in dialoog: Lucas 2:1-20 

Lied 510 ‘O kerstnacht, schoner dan de dagen’ 

Solo 

1. O kerstnacht, schoner dan de dagen, 

hoe kan Herodes ’t licht verdragen, 
dat in uw duisternisse blinkt 
en wordt gevierd en aangebeden? 

Zijn hoogmoed luistert naar geen reden, 
hoe schel die in zijn oren klinkt. 

2. O kerstmis schoner dan die dagen, 

een vredeslicht verschijnt met vragen. 

Dit licht herademt, maakt ons vrij. 
In Bethlehem en op de akker.  

Die felle ster maakt heel wat herders op hun tocht wakker. 
Zij gaan op weg met hun schalmei. 

3. Met kerstmis werd een kind geboren. 

Dit laten eng’len aan ons horen.  
Liefdevol omringd in een arme stal. 
Hij werd gevierd en aangebeden.  

Zijn eenvoud nodigt ons ook uit in het heden. 
En inspireert mensen overal. 
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Preek 

Orgelspel: ‘Weihnachtsmelodieën’ – Marilyn Rinehart 

Lied: ‘De eerste noël’ 

Refrein: samenzang; verzen solo 

Solo: De eerste Noël heeft een engel verteld 

aan eenvoudige herders die sliepen in ’t veld. 

Zij waren in het veld in die wondere nacht 

toen het kind werd geboren dat vrede bracht. 

Allen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solo: Zij gingen op weg en zij zagen een ster 

die verscheen in het oosten zo hoog en zo ver. 

Refrein: 

Noël, Noël, Noël, Noël. 

Hij is de Koning van Israël. 2x 

Solo: Zij volgden zijn licht zo stralend en zacht, 

en ze vonden de Koning die vrede bracht. 

Refrein: 

Noël, Noël, Noël, Noël 
Hij is de Koning van Israël. 2x 
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Dienst van de gebeden 

Dankgebed en voorbeden 

Allen: Onze Vader die in de hemelen zijt, 

uw naam worde geheiligd; 

uw Koninkrijk kome; 

uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel alsook op aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van den boze. 

Want van U is het Koninkrijk,  

de kracht en de heerlijkheid 

tot in der eeuwigheid. 

Amen. 

Psalm 150 ‘Loof God, loof Hem overal’ 

Samenzang 
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2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijk Hem! 
Citer, cimbel, tamboerijn, 

laat uw maat de maatslag zijn 

van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 

juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

Zending en zegen 
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Lied 487 ‘Eer zij God in onze dagen’ 

Samenzang 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

2. Eer zij God die onze Vader 
en die onze koning is. 

Eer zij God die op de aarde 
naar ons toegekomen is. 

Gloria in excelcis Deo. 2x 

 

 

  



~ 15 ~ 

 

  



~ 16 ~ 

 

 

 


