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Liturgie van de kerkdienst op  

Eerste Kerstdag 25 december 2021  

om 9.00 uur 

in de Hervormde Kerk te Lexmond 
 

 
 

 

Thema: Gód is ín ons bestaan gekomen 
 

 

Voorganger: ds. P. Vroegindeweij 

Organist:  Yvonne het Lam 
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Mededelingen van de kerkenraad (Er wordt ons o.a. verteld waarvoor we 
in deze dienst onze gaven geven en voor wie we voorbede zullen doen) 
 
Zingen van kerstliederen 
 
Stille nacht, heilige nacht!   (Weerklank 133)    

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! 
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Komt allen tezamen   (Weerklank 129)    
1. Komt allen tezamen,       allen 

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        mannen                                                                   
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. 

 
2. Het licht van de Vader,      vrouwen  

 licht van den beginne,                                         
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:                                                
goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 

3. O Kind, ons geboren,                        allen                                                            
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. 
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Stil gebed (Moment voor een persoonlijk gebed om ons voor te bereiden en 
om stil te worden voor God.) 
 
Votum en groet  (De dominee spreekt namens ons allen uit dat we van God 
afhankelijk zijn en hij groet ons in Zijn Naam.) 
 
Zingen: Psalm 98: 2                

Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
   Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt; 
   Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
   Nu onze God Zijn heil ons schenkt. 
  Juich dan den HEER met blijde galmen, 
   Gij ganse wereld, juich van vreugd; 
   Zing vrolijk in verheven psalmen 
   Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 
 
Lezing van de geloofsbelijdenis (in kindertaal) 
(een korte samenvatting van wat we – met alle christenen – geloven; dit is de 
basis) 
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Zingen Een koning is geboren  (Weerklank 572 vers 1 en 2) 

1. Een Koning is geboren, 
een Koning, een Koning, 
Een Koning is geboren, 
heb je ’t al gehoord? 
Hij kwam op aarde wonen 
als baby’tje zo klein; 
voor alle mensen, ook voor jou 
wil Hij de Koning zijn. 

 

2. Waar is Hij dan geboren, 
die Koning, die Koning, 
waar is Hij dan geboren? 
Ik denk in een paleis. 
O, nee, die Koning die ik ken, 
de machtigste van al, 
die kwam niet in een mooi paleis, 
maar in een arme stal. 
 

Gebed (We vragen of God ons een goede dienst wil geven en wil helpen om de 
Bijbel te begrijpen door de Heilige Geest.) 
 

Schriftlezing: Lukas 2 : 1 – 14 en Johannes 1 : 14                                                                   
 
De geboorte van Jezus 
1En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer 
Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden.  
2Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder 
was.  
3En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn 
eigen stad.  
4Ook 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,  
5om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die 
zwanger was.  
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6En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat 
zij baren zou,  
7en 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. 
 
De herders en de engelen 
8En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open 
veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. 
9En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de 
Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. 
10En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u 
grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 
11namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; 
Hij is Christus, de Heere. 
12En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken 
gewikkeld en liggend in de kribbe. 
13En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, 
die God loofde en zei: 
14Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een 
welbehagen. 
 
Johannes 1 : 14 
En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij 
hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene 
van de Vader), vol van genade en waarheid.  
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Kruiswoordraadsel 

  1   2            

3                 

          4       

         5        

                 

6              7   

                 

         8  9      

    10             

                 

                 

    11             

                 

                 

Horizontaal 
2 De stad van David. 
5 Deze keizer gebood inschrijving 
van iedereen. 
6 Deze menigte loofde God. 
9 Het … is vlees geworden. 
10 Provincie waar Jozef en Maria 
woonden. 
11 Vol genade en … 
 

Verticaal 
1 Andere naam voor Redder. 
2 De engel verkondigt grote … 
3 De herders hielden op dit tijdstip 
de wacht. 
4 Provincie waar de stad van David 
ligt. 
7 De stadhouder over Syrië. 
8 Hier was geen plaats. 

Oplossing: 
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Kinderen tot en met groep 3 kunnen nu naar de kinderdienst gaan. 
 
Verkondiging: Johannes 1 : 14a 
“En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond” 
 
Thema: Gód is ín ons bestaan gekomen 
(De dominee legt het Bijbelgedeelte uit en laat zien wat dat voor ons 
betekent.) 
 
Zingen: Weerklank lied 138 : 1 en 4 

1. Wij trekken in een lange stoet 
op weg naar Bethlehem, 
wij gaan uw koning tegemoet, 
o stad Jeruzalem! 
Gezegend die zijn komst begroet 
en knielen wil voor hem! 
Wij loven U, koning en Heer, koning 
en Heer, wij loven U, koning en Heer! 

 
4. Wij gaan op weg naar Bethlehem, 

daar ligt Hij in een stal, 
die koning in Jeruzalem 
voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem 
en blij bazuingeschal: 
wij loven U, koning en Heer, koning 
en Heer, wij loven U, koning en Heer! 
 

Dankgebed en voorbeden (We danken God voor Zijn boodschap en bidden 
voor elkaar en anderen.) 
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De kinderen komen terug uit de kinderdienst en de oudste kinderen 
van de crèche. 
 
Kindermoment 
 
Zingen: Als je veel van iemand houdt 
1. Als je veel van iemand houdt, geef je ′t mooiste wat je hebt. Kinderen 
Da's heel gewoon. 
Omdat God van mensen houdt gaf Hij ′t mooiste wat Hij had 
Zijn eigen Zoon. 
 
Refrein: 
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet. 
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet. 
 
2. Als je veel van iemand houdt, geef je 't mooiste wat je hebt.    Allen 
Da's heel gewoon. 
En de wijzen brachten goud, mirre en wierook voor het kind 
Als eerbetoon. 
Refrein 
 
3. Als je veel van iemand houdt, geef je ′t mooiste wat je hebt.   Kinderen 
Da′s heel gewoon. 
En als jij de Heer vertrouwt, leg je leven in Zijn hand. 
Hij is Gods Zoon. 
Refrein 
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Na het zingen gaan de kinderen terug naar hun plaats 
 

 
 
 
 

Slotlied: Ere zij God                                                            Staande                                           
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 (God belooft dat Hij met ons zal gaan in ons leven van vandaag en de 
komende dagen) 
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Collecte                                                                                                            
(Omdat we blij zijn met deze dag en dienst, mogen we iets teruggeven aan 
God; het geld is bestemd voor hulp (diaconie) en het werk in de gemeente.) 
 
 
 

 
 
 
 

Als u vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze dienst, kunt u 

contact opnemen met ds. P. Vroegindeweij (dspv@solcon.nl, 0347-340515). 
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