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Liturgie Kerst Familiedienst,   

op 25 december 2022 aanvang 10:00 uur    
in de Hoeksteen 

Voorganger: ds. Ernst van Gulik 
Organist: Niek Schuringa 

m.m.v. leden uit onze gemeente 
 

- Welkom 
 

- Zingen, uit het Nieuwe liedboek 477: 1,4 Komt allen tezamen 
    

1.  Komt allen tezamen, 
jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem ! 
Ziet nu de vorst der englen hier geboren. 
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. 
 

- Gebed 
 

- Vijfde kaars van Advent aangestoken 
 

- Gedicht 
 

- Zingen, uit het Nieuwe liedboek 487: 1,2,3 Eer zij God 
 

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. 
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3.  Lam van God, Gij hebt gedragen,  

alle schuld tot elke prijs,  
geef in onze levensdagen,  
peis en vreê kyrieleis.  
Gloria in excelsis Deo,  
gloria in excelsis Deo. 
 

- Twee Oekraïense liederen 
 

- Bloemschikking 
 

- Zingen, uit het Nieuwe liedboek 486: 1,2 Midden in de Winternacht 
 

1.  Midden in de winternacht,  
ging de hemel open.  
Die ons heil der wereld bracht,  
antwoord op ons hopen  
Elke vogel zingt zijn lied,  
herders waarom zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom,  
laat de beltrom horen:  
Christus is geboren! 
 

2.  Vrede was er overal, wilde dieren kwamen  
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren! 
 

- Standbeeld: Maria en de pop 
 

- Projectlied (op de melodie van Liedboek, 469) 
 

Ik zing van licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?  
Wie geeft het aan de mensen door? 
 
Een jonge vrouw uit Nazaret  
wordt door de hemel opgemerkt.  
Maria krijgt een koningskind  
omdat Gods nieuwe tijd begint. 

 
- Kerstverhaal 
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- Zingen, uit de bundel van Johannes de Heer 70: 1,3,4 
 

1.  Heerlijk klonk het lied der Eng'len,  
in het veld van Ephrata: 
ere zij God in de hoge,  
looft de Heer, Halleluja! 
 

Vrede zal op aarde dagen,  
God heeft in de mens behagen; 
zalig, die naar vrede vragen,  
Jezus geeft die, hoort Zijn stem. 

 
3.  In een kribbe lag Hij neder,  

weldra werd een kruis Zijn troon; 
ja, om zondaars te verlossen,  
droeg Hij spot en smaad en hoon. 

 

Vrede zal op aarde dagen,  
God heeft in de mens behagen; 
zalig, die naar vrede vragen,  
Jezus geeft die, hoort Zijn stem. 

 
4. Leer ons bij Uw kribbe buigen,  

leer ons knielen bij Uw kruis, 
leer ons in Uw naam geloven,  
neem ons eens in 't Vaderhuis. 

 

Vrede zal op aarde dagen,  
God heeft in de mens behagen; 
zalig, die naar vrede vragen,  
Jezus geeft die, hoort Zijn stem. 

 
- Olga: Wat betekent kerst voor mij? 

 

- Zingen, Opwekking 527 
 

1.  Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken, 
dit is de nacht dat Zijn leven begon. 
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken, 
totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; 
Stralend breekt die held're morgen aan. 

 
Prijs nu Zijn naam, 
samen met de engelen. 
O, nacht vol licht, 
O, nacht dat Jezus kwam (2x) 
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Wat Hij ons leert, is geven om een ander; 
liefde alleen is de weg die Hij wees. 
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden. 
Vrij van het juk van verdrukking en vrees. 
Uit ons hart en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. 

 
Prijs nu Zijn naam, 
de naam van alle namen, 
en geef Hem glorie 
in alle eeuwigheid. (3x) 
 

- Vlog tieners 
 

- Meta: Wat betekent kerst voor mij? 
 

- Zingen, uit Liedboek 478: 1,4 Komt verwondert u hier mensen 
 

1. Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuwgeboren 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. 

 
4. 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!. 
 

- Ds Ernst: Wat betekent kerst voor mij? 
 

- Zingen, uit Liedboek 503: 1,2,4 
 

1. Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron.  
De oorsprong der schepping, de rijzende zon:  
dit leven zal stralen, door God Zelf bemind.  
Wij groeten de toekomst, gevat in dit Kind.  
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2. Wij lezen Gods wezen in het Kind dat hier ligt.  
De nacht geeft Zijn liefde een helder gezicht:  
dit Kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,  
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.  

 
4. Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,  

Zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.  
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht.  
Het zonlicht van Pasen wint hier al; aan kracht!. 

 

- Een koning is geboren, via YouTube, https://youtu.be/cgUrwprW71U 
 

- Jan-Willem: Wat betekent kerst voor mij? 
 

- Collecten. Doelcollectes op de beamer! 
 

- Zingen, uit de Evangelische Liedbundel 101, Ere zij God 
 

1. 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. 

 
- Zegen 

 
 


