
Orde van dienst voor Kerstmorgen 2021, 9.30 uur 
Organist: Pim Lodder 

M.m.v. zangers Mariëtte Verweij, Gerdien van Mourik, Zeger Colijn, Dick van der Garde 
 

Kerstfeest 2021: What child is this? – John Stainer  
 

What child is this, who, laid to rest 
on Mary's lap is sleeping? 
Whom angels greet with anthems sweet 
While shepherds watch are keeping? 
This, this is Christ the King 
whom shepherds guard and angels sing. 
Haste, haste to bring him laud 
the Babe, the son of Mary. 
 
So bring him incense, gold, and myrrh 
Come, peasant, king, to own him 
The King of kings salvation brings, 
let loving hearts enthrone him. 
Raise, raise the song on high, 
the virgin sings her lullaby. 
Joy, joy, for Christ is born, 
the Babe, the son of Mary. 

 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
De kerstkaars wordt aangestoken door Pepijn en Joris de Leeuw (filmpje) 
 

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. 

        
Zingen: lied 478: 1 en 2  
 
Stil moment voor persoonlijke voorbereiding 
 
Bemoediging en groet 
 Onze hulp is in de naam van de Heer 
 die hemel en aarde gemaakt heeft 
 zijn trouw duurt tot in eeuwigheid 
 en is zichtbaar geworden in Jezus Christus, onze Heer 
 
  Genade, vergeving, goedheid, ontferming en vrede voor u en jou 
 van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Zoon. 
  Amen        
 
Luisteren: Lied 477: 1, 2 en 5 (filmpje) 
 
Over de dienst 
 



Gebed om ontferming 
 
Loflied: Gloria – Taizé  
 
 Gloria, gloria, in excelsis Deo. 
 Gloria, gloria, halleluja, halleluja. 
 
Gebed om de Geest  
 
Schriftlezing: Lucas 2: 1-20 (filmpje) 
 
We luisteren naar ‘Christmas tide’ – J.M. Culloch 
 
 Have you seen the little child, 
 born in Bethlehem this night. 
 Truth and love and hope abide, 
 this Christmas tide, this Christmas tide. 
 
 From a simple ox’s stall 
 came the greatest gift of all. 
 Truth and love and hope abide, 
 this Christmas tide, this Christmas tide. 
 
 Trumpets sounds and voices raise 
 in an endless stream of praise. 
 Truth and love and hope abide, 
 this Christmas tide, this Christmas tide. 
 
Uitleg en verkondiging: ‘Een kind, geboren in ons midden’ 
 
Zingen: Lied 481: 1 en 3 
 
Gebeden, stil gebed, afgesloten met Onze Vader 
 
Aandacht voor de inzameling van gaven, bestemd voor het werk van de diaconie 
 
Slotlied: lied 496 
 
Zegen  
 
Kerstgroeten (filmpje) 


