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KERSTMORGENDIENST 2020 

                 op 25 december 2020 aanvang 10:00 uur    
in de Hoeksteen   

Voorganger: ds. Ernst van Gulik 
Pianiste: Moniek Timmer 
Organist: Niek Schuringa 

Trompetist: Gijs Ubels 
M.m.v.: Koortje 

  
  
- Woord van welkom 

 
- Lied 477: 1,2,4 

 
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. 
 

- Stil gebed 
 

- Bemoediging en groet 
 

- Gebed om vergeving 
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- Woord van genade, uit Jesaja 52 
 

Hoe welkom is de vreugdebode 
die over de bergen komt aangesneld, 
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, 
die redding aankondigt en tegen Sion zegt: 
‘Je God is koning!’ 
 
Hoor! Je wachters verheffen hun stem, 
samen barsten ze uit in gejuich, 
want ze zien het met eigen ogen: 
de HERE keert terug naar Sion. 
 
Breek uit in gejubel, 
ruïnes van Jeruzalem, 
want de HEER troost Zijn volk, 
Hij koopt Jeruzalem vrij 

 
 

- Lied 487: 1,2,3 uit Liedboek 
 

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. 
 

 
- Gebed om de heilige Geest 
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- Lezing in de Bijbel: Jesaja 9: 1-6 
  

1Het volk dat in duisternis ronddoolt 
ziet een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen 
worden door een helder licht beschenen. 
2U hebt het volk weer groot gemaakt, 
diepe vreugde gaf u het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst, 
zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 
3Het juk dat op hen drukte, 
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, 
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 
4Iedere laars die dreunend stampte 
en elke mantel waar bloed aan kleeft, 
ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 
5Een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 
6Groot is zijn heerschappij, 
aan de vrede zal geen einde komen. 
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, 
ze staan vast, in recht en gerechtigheid, 
van nu tot in eeuwigheid. 
Daarvoor zal hij zich beijveren, 
de HEER van de hemelse machten. 
 

- Lied 444: 1,2 
 

1.  Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 

2. De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

 
- Verkondiging 
 

Het volk dat in het donker wandelt, 
ziet een groot licht 
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- Muziek 
 

-  Lied: Oh little town of Bethlehem 
 

Oh little town of Bethlehem, how still we see thee lie 
Above thy deep and dreamless sleep the silent stars go by 
Yet in thy dark streets shineth, the everlasting light 
The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. 
 
For Christ is born of Mary, and gathered all above 
While mortals sleep the angels keep their watch of wondering love 
Oh morning stars together, proclaim thy holy birth. 
And praises sing to God the king, and peace to men on earth. 
 
O holy Child of Bethlehem, Descend to us, we pray 
Cast out our sin and enter in, Be born to us today 
We hear the Christmas angels, The great glad tidings tell 
O come to us, abide with us, Our Lord Emmanuel. 
 

- Dankgebed en voorbeden 
 
- Lied: In the bleak midwinter 

 
In the bleak midwinter 
Frosty wind made moan, 
Earth stood hard as iron, 
Water like a stone; 
Snow had fallen, 
Snow on snow, 
In the bleak midwinter, 
Long ago. 
 

Angels and archangels 
May have gathered there, 
Cherubim and seraphim 
Thronged the air; 
But his mother only, 
In her maiden bliss, 
Worshipped the Beloved 
With a kiss. 
 

What can I give him, 
Poor as I am? 
If I were a shepherd 
I would bring a lamb, 
If I were a wise man 
I would do my part, 
Yet what I can I give Him — 
Give my heart. 
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- Zegen 
 

- Ere zij God 
 

Ere zij God 
Ere zij God 
In de hoge 
In de hoge 
In de hoge 
Vrede op aarde 
Vrede op aarde 
In de mensen 
Een 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 
In de mensen 
In de mensen 
Een welbehagen 
In de mensen 
Een welbehagen 
Een welbehagen 
Ere zij God 
Ere zij God 
In de hoge 
In de hoge 
Iin de hoge 
Vrede op aarde 
Vrede op aarde 
In de mensen 
Een welbehagen 
Amen 
Amen 
 
 


