
Orde voor de dienst op Eerste Kerstdag 2015 
in de Gereformeerde Kerk te Loosdrecht 

 
 
 
 

Alle Tijd 
 
 
 

 
 
 
 

Tijd voor het Licht  
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Voor de dienst zingen we:  
 
 
Stille Nacht (lied 483) 
 
1. Stille nacht, heilige nacht! 
 Davids Zoon, lang verwacht, 
 die miljoenen eens zaligen zal, 
 wordt geboren in Bethlehems stal, 
 Hij, der schepselen Heer, 
 Hij, der schepselen Heer. 
 
2. Hulploos Kind, heilig 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! 
 
 
Nu daagt het in het Oosten (lied 444) 
 
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. 
 
4. De zonne, voor wier stralen 
 het nachtlijk duister zwicht, 
 en die zal zegepralen, 
 is Christus, 't eeuwig licht! 
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Go tell it on the mountain (lied 484) 

 
Refrein: 
Go, tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere; 
go, tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born. 
 
1.  While shepherds kept their watching 
 over silent flocks by night 
 behold, throughout the heavens 
 there shone a holy light. Refrein 
 
2. The shepherds feared and trembled 
 when lo! above the earth 
 rang out the angels chorus 
 that hailed the Saviour's birth. Refrein 
 
3. Down in a lonely manger 
 the humble Christ was born 
 and God sent our salvation 
 that blessed Christmas morn. Refrein 
 
 
Komt allen tezamen (lied 477) 
 
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. 
    

2. De hemelse englen 
 riepen eens de herders 
 weg van de kudde naar 't schamel dak. 
 Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden! 
 Komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden die Koning. 
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Welkom 
 
Moment van stilte 
 
Aansteken van de kaarsen    Dinand van Proosdij 
 
Aanvangspsalm: Psalm 98 : 1  (staande) 
 
1. Zingt een nieuw lied voor God den Here, 
 want Hij bracht wonderen tot stand. 
 Wij zien Hem heerlijk triomferen 
 met opgeheven rechterhand. 
 Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 
 bevrijdend heil en bindend recht 
 voor alle volkeren op aarde. 
 Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
Bemoediging en groet 
 
Drempelgebed 
 
We zingen: Psalm 98 : 3  
 
3. Laat heel de aard' een loflied wezen, 
 de psalmen gaan van mond tot mond. 
 De naam des Heren wordt geprezen, 
 lofzangen gaan de wereld rond. 
 Hosanna voor de grote Koning, 
 verhef, bazuin, uw stem van goud, 
 de Heer heeft onder ons zijn woning, 
 de Heer die bij ons intocht houdt. 
       (we gaan zitten) 
 
Gebed om ontferming met 
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Glorialied: Eer zij God  (lied 487) 
 
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 vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 

 
 
 
 
De Kidsclub met de musical: Alle tijd! 
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Lezing van het kerstverhaal 
 
 
We zingen: Zeg eens herder (lied 485) 
 
allen:  1. Zeg eens herder waar kom jij vandaan?  
  Ik heb eens gekeken in een oude stal  
  Daar zag ik een wonder dat 'k vertellen zal.  
 
vrouwen: 2. Zeg eens herder wat heb jij gezien?  
  'k Zag een os en ezel bij de voederbak,  
  het was er koud en donker, tocht kwam door het dak  
 
mannen: 3. Zeg eens herder wat zag jij nog meer?  
  Ja ik zag een kindje, schreiend van de kou  
  en daarbij stond Jozef, die het warmen wou.  
 
vrouwen: 4. Zeg eens herder zag je soms nog meer?  
  'k Zag toen dat Maria 't kind in d'armen nam,  
  os en ezel keken, ook een heel klein lam.  
 
mannen: 5. Zeg eens herder is het lief en schoon?  
  Schoner dan het zonlicht, schoner dan de maan,  
  schoner dan de hemel waar de sterren staan.  
 
allen:  6. Zeg eens herder heeft het iets gevraagd?  
  Ja, het vroeg om liefde, schatten vraagt het geen:  
  Laten wij nu allen gaan tot Hem alleen. 
 
 
 
Overweging 
 
 
Muzikaal intermezzo – Pastorale van Zipoli 
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We zingen: Hoor de engelen  (lied 481) 
 
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 englen 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 
 nieuwgeboren zouden zijn. 
 Hoor, de englen zingen de eer 
 van de nieuw geboren Heer! 
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Dienst van het antwoord 
 
Dankgebed  
 
Voorbeden 

 
 
stil gebed, afgesloten  
met gezamenlijk gebeden 
Onze Vader 
 
Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen 
 
 
Inzameling van de gaven 

1
e
 collecte voor Kinderen in de Knel 

2
e
 collecte voor de kerk 

3
e
 collecte voor het Leger des Heils 

 
 
 
 
 
 
 



10 

 
Slotlied: Midden in de winternacht 
 
1. Midden in de winternacht ging de hemel open, 

die ons ‘t heil der wereld bracht, 
antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn eigen lied; 
herders waarom zingt gij niet? 
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan. 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 

 
2. Vrede was het 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 citer slaan, blaast de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 

 
3. Zie, reeds staat de morgenster 

stralend in het duister, 
want de nacht is niet meer ver,  
bode van de luister, 
die ons weldra op zal gaan; 
herders, blaast de fluiten aan. 
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren.    
 

 
Zegen met gezongen Amen 
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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, in de hoge 
Vrede op aarde 
Vrede op aarde 
In de mensen een welbehagen 
Amen, amen 
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Ouderling van dienst: Pim Liekamm 
Diaken van dienst:  Ati Valkenburg 
Koster:   Evert Jan van de Water 
Organist:   Johan Swart 

Agenda: 
 27 december: 10.00 uur  ds. G.J. Kroon, - Utrecht 
 31 december: 19.30 uur Oudjaarsdienst ds. Hillegonda Ploeger 
 zondag 3 januari: 10.00 uur : dienst ds. Hillegonda Ploeger 


