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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld - Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in De Parel, zaterdag 24 december 2021 
Aanvang 09.30 uur 
  

Eerste Kerstdag 
 

Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
 
 
 
 
 
Herder (bij dag) 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de dienst klein kinderkoor: 

Goed nieuws 
Refrein: 

Goed nieuws, goed nieuws.  
Iedereen moet het horen.    
Goed nieuws, goed nieuws: 
Jezus is geboren, 
Jezus is geboren. 

 
Hij wil je heel graag helpen   
in alles wat je doet. 
En gaat het soms wat moeilijk, 
Hij geeft je nieuwe moed. 
  
Hij is de allerbeste,      
geen ander is als Hij. 
De machtigste en sterkste, 
Hij is het allebei.   Refrein: 
 
En Hij is ook een Vader    
die heel veel van je houdt. 
Hij draagt je in zijn armen 
als jij op Hem vertrouwt. 
 
Hij geeft je echte vrede,    
en wie in Hem gelooft, 
die krijgt het eeuwig leven; 
want dat heeft Hij beloofd.  Refrein: 
 
Hij is ook altijd bij je     
en altijd om je heen. 
En waar je ook naar toe gaat, 
Hij laat je nooit alleen.   Refrein: 
 

 Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 
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Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 77 vers 1 en 2 

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. 
 
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.  

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 100 

1 Stille nacht, heilige nacht. 
Davids Zoon, lang verwacht, 
Die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Betlehems stal. 
Hij, der schepselen Heer. 
Hij, der schepselen Heer. 
 
2 Hulploos Kind, heilige 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. 
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Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Op Toonhoogte 82 vers 1 en 2 

Hoor, de englen zingen de eer 
van de nieuw geboren 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 englen zingen de eer 
van de nieuw geboren 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 englen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 

 
Gebed  
 
Kindermoment 
 
Klein kinderkoor (samen met gemeente): Laat je licht maar schijnen  

Refrein: 
Laat je licht maar schijnen (echo)        

 in de duisternis (echo)    
laat je licht maar schijnen (echo) 
waar geen licht meer is (echo) (2x) 

 
Want je bent het licht     
hier in deze wereld, 
schijn dan voor de mensen om je heen; 
net zoals een stad 
boven op een heuvel 
heel goed is te zien voor iedereen. 
Refrein: 
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Als het donker is 
fiets je met je licht aan, 
zo laat jij je zien in het verkeer. 
Schijn dan met je licht, 
dat je goede daden 
zichtbaar zijn en God krijgt alle eer. 

 
Denk aan wat je zelf wilt 
dat een ander voor je doet, 
doe dat voor die ander, 
en dan doe je ’t goed. 
Refrein: 

 
Kinderen: Op Toonhoogte 548 

Refrein 
U bent de God die mij leidt 
en mijn Vader voor altijd. 
U bent de Redder 
die voor mij op aarde kwam. 
In elke naam die U heeft, 
wordt verteld hoeveel U geeft 
om de mensen 
en wat op de aarde leeft. 

 
1 Immanuël, God met ons, 
U zal er zijn elke dag. 
Immanuël, God met ons, 
U zal er zijn elke dag. 

Refrein 
 
2 Sterke Rots, Vredevorst, 
U kwam bij ons als een kind. 
Sterke Rots, Vredevorst, 
U kwam bij ons als een kind. 

Refrein 
 
3 Lam van God, hoogste Heer, 
U stierf voor ons aan het kruis. 
Lam van God, hoogste Heer, 
U stierf voor ons aan het kruis. (2x) 

 
Schriftlezing Lucas 2:1-20 (HSV) 

1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer 

Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. 2 Deze eerste 

inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. 3 En ze 

gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad.  
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4 Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar 

de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht 

van David was, 5 om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde 

vrouw, die zwanger was. 6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de 

dagen vervuld werden dat zij baren zou,7 en zij baarde haar eerstgeboren 

Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen 

geen plaats was in de herberg.  

8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld 

en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. 9 En zie, een engel van de 

Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij 

werden zeer bevreesd. 10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, 

want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 11 

namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij 

is Christus, de Heere. 12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje 

vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.  

13 En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, 

die God loofde en zei: 14 Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op 

aarde, in mensen een welbehagen.  

15 En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de 

hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij nu naar Bethlehem gaan 

en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. 

16 En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in 

de kribbe. 17 Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord 

bekend dat hun over dit Kind verteld was.  

18 En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders 

tegen hen gezegd werd. 19 Maar Maria bewaarde al deze woorden en 

overlegde die in haar hart.  

20 En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles 

wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. 

Inzameling van de gaven (collectemoment) 
 
Zingen Psalm 95 vers 4 

Want Hij is onze God, en wij 
zijn 't volk van Zijne heerschappij, 
de schapen, die Zijn hand wil weiden. 
Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 
gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; 
verhardt u niet, maar laat u leiden. 

 
Verkondiging : De herders 
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Zingen Op Toonhoogte 89 vers 1 en 2 
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. 
 
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. 

 
Klein kinderkoor: Kerstnacht boven Bethlehem (Sela) 

In de kerstnacht boven Bethlehem, 
sprak een engel uit de hemel. 
En hij maakte daar goed nieuws bekend:    
God is hier, Zijn naam is Jezus! 
En opeens was daar een eng’lenmacht. 
Een hemels leger prees de Schepper. 
 

Refrein 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen. 

 
Laat de vreugde van de engelen 
ons vandaag opnieuw omgeven. 
Laat de echo van hun lofgezang 
blijven klinken in ons leven. 
Dat het hemels lied van toen die nacht 
overal nog is te horen! 

Refrein 
 
Is er iets of iemand ooit te klein 
voor de God, die zelf een kind werd? 
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij. 
God werd mens tussen de mensen. 
 
Wat een wonder dat God met ons is! 
Liefde kent bij hem geen grenzen. 

Refrein 

 



7 
 
 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen slotlied: Ere zij God 

Ere zij God (2x)   -   in den hoge (3x). 
Vrede op aarde, (2x)  -  In de mensen een welbehagen. 
Ere zij God in den hoge (2x) 
Vrede op aarde (4x) 
In de mensen,  
in de mensen een welbehagen (2x) 
een welbehagen. 
Ere zij God (2x) 
in den hoge (3x). 
Vrede op aarde, (2x) 
in de mensen een welbehagen. 
Amen, Amen. 

 
Zegen 

 
 
Lied na de dienst 
 Klein kinderkoor: 

Het licht van die ster 
Refrein: 

Het licht van die ster   
zal altijd blijven stralen,                             
het licht van die ster 
die verscheen boven de stal. 
Het licht van die ster 
zal altijd blijven stralen, 
de mensen steeds verwarmen 
op de wereld, overal. 

 
Want dat is wat het wonder van de 
kerstnacht 
aan iedereen op aarde heeft beloofd. 
Geluk en vrede liggen voor het grijpen 
wanneer je in het kerstverhaal gelooft. 

Refrein: 
 
Dit licht zal alle duisternis verjagen 
en het straalt de horizon voorbij. 
Dit licht, dat nieuwe hoop geeft, alle dagen 
zal er altijd zijn, voor jou en mij 

Refrein: 
 
De mensen steeds verwarmen 
op de wereld, overal. 

 

 


