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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 25 december 2022, aanvang 09.30 uur 
 
 
 
Voorganger:  
Ds. M. Dubbelman 
 
 
Eerste Kerstdag 
 
 
 
Voor de dienst: 

Zang: In het licht (Sela) 
In de donkere nacht 
verschijnt een licht 
en de duisternis 
krijgt het niet in haar macht. 
 
Eeuwenlang al voorzegd: 
het Woord van God 
dat geboren wordt. 
Hoop waar de wereld op wacht. 
 

Refrein: 
In het licht van Gods Zoon 
zien wij Zijn goedheid, 
Zijn waarheid. 
In het licht van Gods Zoon 
brengt Hij in kleinheid 
Zijn grootheid dichtbij. 

 
Niemand ziet Gods gezicht, 
maar in Zijn Zoon 
wordt Hij een persoon, 
maakt Hij bekend wie Hij is. 
 

Refrein (3x) 
 
In mijn donkere nacht 
verschijnt Zijn licht 
en de duisternis 
krijgt het nooit in haar macht. 

 
Instrumentaal: For unto us 
 
Mededelingen op het scherm 

 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Op Toonhoogte 89 vers 1, 3 en 4 
1 Kom allen tezamen, jubelend van vreugde 
kom nu, o komt nu naar Bethlehem. 
Zie nu de vorst der eng'len hier geboren. 
Kom, laten wij aanbidden. 
Kom, laten wij aanbidden. 
Kom, laten wij aanbidden 
die Koning. 
 
3 Het licht van de Vader, 
licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 
goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
Kom, laten wij aanbidden. 
Kom, laten wij aanbidden. 
Kom, 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. 
Kom, laten wij aanbidden. 
Kom, laten wij aanbidden. 
Kom, laten wij aanbidden 
die Koning. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 77 vers 1 en 2 

Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roep 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.  
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Wetslezing Filippenzen 2 : 1 - 11 
1 Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de 
liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige 
gevoelens en ontfermingen zijn, 
2 maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde 
liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. 
3 Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de 
ander voortreffelijker achten dan zichzelf. 
4 Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat 
eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. 
5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, 
6 Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft 
aan God gelijk te zijn, 
7 maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen 
en aan de mensen gelijk te worden. 
8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is 
gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. 
9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam 
geschonken boven alle naam, 
10 opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de 
hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, 
11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid 
van God de Vader. 
 
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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Gebed 
 
Schriftlezing Lucas 2 : 1 - 20 
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. 
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 geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; 
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 dan 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. 
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Kinderlied Op Toonhoogte 93 vers 1 en 2 
Midden in de winternacht, 
ging de hemel open; 
die ons ’t heil der wereld bracht, 
antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied; 
herders, waarom zingt gij niet? 
Laat de citer slaan, 
blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 
 
Zie, reeds staat de morgenster 
stralend in het duister, 
want de dag is niet meer ver, 
bode van de luister, 
die ons weldra op zal gaan: 
herders, blaas uw fluiten aan. 
Laat de citer slaan, 
blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Op Toonhoogte 82 

1 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 eng’len zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
 
2 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, 
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tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
Hoor, de eng’len zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
 
3 Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 
al Uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuw geboren zouden zijn. 
Hoor, de eng’len zingen d’ eer 
van de nieuw geboren Heer!  

 
Verkondiging: Wanneer? Wie? Hoe? 
 
Zingen Op Toonhoogte 87 

1 Jubel het uit. 
De Heer is hier; 
ontvang het koningskind! 
Als redder van de aarde 
geeft Hij het leven waarde. 
Dus hemel en aarde, zing! 
Dus hemel en aarde, zing! 
Dus hemel, dus hemel en aarde, zing! 
 
2 Jubel het uit. 
De Heer regeert; 
wees blij, verhef je stem! 
Zing als de schepping juicht, 
aanbiddend voor Hem buigt 
een vreugdelied voor Hem 
een vreugdelied voor Hem 
een vreugde-, een vreugdelied voor Hem! 
 
3 Zijn koningschap 
zal eeuwig zijn, 
rechtvaardig en vol kracht! 
Laat ieder volk op aarde 
zijn heerlijkheid ervaren; 
de liefde die Hij bracht; 
de liefde die Hij bracht; 

 
Dankgebed en voorbeden 
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Zingen Op Toonhoogte 78 

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, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
in de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 

 
Zegen 

 
 
 

Na de dienst 
Zang: Light of the world (Lauren Daigle) 

The world waits for a miracle. 
The heart longs for a little bit of hope. 
Oh come, oh come, Emmanuel. 
A child prays for peace on Earth 
and she's calling out from a sea of hurt. 
Oh come, oh come, Emmanuel. 
 

De wereld wacht op een wonder. 
Het hart verlangt naar een beetje hoop. 
O kom, o kom Emmanuel. 
Het kind bidt om vrede op aarde 
en ze roept vanuit een zee van pijn. 
O kom, o kom Emmanuel 

 
And can you hear the angels singing: 
Glory to the light of the world. 
Glory, the light of the world is here. 
 

En kun je de engelen horen zingen: 
Glorie aan het licht van de wereld. 
Glorie, het licht van de wereld is hier. 

 
The drought breaks with the tears of a mother. 
A baby's cry is the sound of love. 
Come down, come down, Emmanuel. 
 

De droogte breekt met de tranen van een moeder. 
Het gehuil van een baby is het geluid van liefde. 
Kom naar beneden, Emmanuel. 
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Oh, He is the song for the suffering. 
He is Messiah, the Prince of Peace has come. 
He has come, Emmanuel. 
 

Hij is het lied voor wie lijden. 
Hij is de Messias; de Vredevorst is gekomen. 
Hij is gekomen, Emmanuel. 

 
Glory to the light of the world. (4x) 
 

Glorie aan het licht van de wereld. (4x) 
 
For all who wait, 
for all who hunger, 
for all who've prayed, 
for all who wonder: 
Behold your King, behold Messiah. 
Emmanuel, Emmanuel. 
 

Voor allen die wachten, 
voor allen die hongeren, 
voor allen die gebeden hebben, 
voor allen die met vragen zitten: 
Aanschouw uw koning, aanschouw de Messias. 
Emmanuel, Emmanuel. 

 
Glory to the light of the world. (3x) 

 
 


