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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.

1.

2.

3.

Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben, en de vloek en de

eeuwige dood verdiend hebben, zo zou God niemand ongelijk hebben

gedaan, als Hij het gehele menselijke geslacht in de zonde en vervloe-

king had willen laten en om de zonde zou veroordelen, volgens deze uit-

spraken van de apostel:  De gehele wereld is voor God verdoemelijk. 

Zij hebben allen gezondigd, en missen de heerlijkheid van God.

(Rom. 3 : 19 / 23) en: Het loon van de zonde is de dood. (Rom. 6 : 23)

Maar hierin is de liefde van God geopenbaard, dat Hij Zijn eniggeboren

Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft,

niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft (1 Joh.4:9enJoh.3 :16).

En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God in Zijn

goedertierenheid verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie

Hij wil en wanneer Hij wil. Door hun dienst worden de mensen geroepen

tot bekering en het geloof in Christus, de Gekruisigde. Want hoe zullen

zij in Hem geloven, van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij

horen, zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet

gezonden worden? (Rom. 10 : 14 en 15).

Maandag 1e Kerstdag 9.30 uur

1. Stil gebed

2. Votum en groet

3. Zingen: Psalm 98 : 2

4. Lezen: Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 § 1, 2 en 3



5. Zingen: Lofzang van Maria : 1

6. Schriftlezing: Lukas 2 : 8 - 20

7. Gebed

Mijn ziel verheft Gods eer;

mijn geest mag blij den Heer',

mijn Zaligmaker noemen,

Die, in haar lagen staat,

Zijn dienstmaagd niet versmaadt,

maar van Zijn gunst doet roemen.

En er waren herders in diezelve landstreek, zich houdende in het veld,

en hielden de nachtwacht over hun kudde.

En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des

Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze.

En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want ziet, ik verkondig u grote

blijdschap, die voor het gehele volk wezen zal;

Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, Welke is Christus de

Heere, in de stad Davids.

En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeke vinden in doeken ge-

wonden en liggende in de kribbe.

En van stonde aan was daar met de engel een menigte van de hemelse

heirlegers, prijzende God en zeggende:

Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen

een welbehagen.

En het geschiedde, toen de engelen van hen weggevaren waren naar

de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan

naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk

de Heere ons heeft verkondigd.

En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindeke

liggende in de kribbe.

En toen zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord

dat hun van dit Kindeken gezegd was.

En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd

werd door de herders.

Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die

in haar hart.

En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over

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

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.



8. Zingen: Psalm 19 : 1 en 2   (Collectezang)

    1. Het ruime hemelrond                          2. Hoe goddelijk en schoon

        vertelt, met blijden mond,                       luidt deze hemeltoon!

        Gods eer en heerlijkheid;                        Daar is geen spraak, of oord,

        De held’re lucht en 't zwerk                    daar is geen volk bekend,

        verkondigen Zijn werk,                           dat, zelfs tot 's werelds end,

        en prijzen Zijn beleid.                             der heem'len stem niet hoort.

        Dus kan ons dag bij dag,                         Hun evenredigheid

        tot roem van Gods gezag,                       heeft zich zo wijd verspreid,

        Zijn wonderen verhalen.                         hun rede klinkt zo krachtig,

        Dus weet ons nacht bij nacht                  dat z' al, wat d' aard' bewoont,

        Zijn onbegrensde macht                          het merk eens Scheppers toont,

        en wijsheid af te malen.                          zo gunstrijk als almachtig.

9. Prediking: Lukas 2 : 17 en 18

Thema: Boven Verwachting

En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord

dat hun van dit Kindeken gezegd was. En allen die het hoorden, 

verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders.

10. Zingen: Psalm 34 : 1

11. Dankgebed

12. Zingen: Lofzang van Simeon : 1

13. Zegen en groet

Ik loof den HEER’, mijn God;

mijn zang klimm' op naar 't hemelhof;

mijn mond zing' eeuwig tot Zijn lof,

om mijn gelukkig lot.

Mijn ziel, loof d' Opperheer!

't Zachtmoedig volk zal 't straks verstaan,

door vreugd met u zijn aangedaan

en juichen tot Zijn eer. 

Zo laat Gij, Heer’, Uw knecht,

naar 't woord, hem toegezegd,

thans henengaan in vrede;

nu hij Uw zaligheid,

zo lang door hem verbeid,

gezien heeft op zijn bede.



Maandag 1e Kerstdag 15.00 uur

1. Inleidend orgelspel

2. Komt allen tezamen  

3. Welkom door ds. A. Simons

4. Gebed

Samenzang:

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. 

Solozang door Anna Rijken:

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.

Samenzang:

Komt allen tezamen, 

komt verheugd van harte 

Bethlehems stal in den geest bezocht 

Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren 

Komt, laten wij aanbidden 

komt, laten wij aanbidden 

komt, laten wij aanbidden die Koning.



De herders die komen,

eerbiedig nabij.

Ze vragen verwonderd:

‘is het feest ook voor mij?’

Het feest is voor ieder,

voor groot en voor klein.

Als Christus voor allen

maar Koning mag zijn!

Jezus, steeds is Hij mijn vreugde,

troost en leven van mijn hart.

Jezus, sterker dan het lijden,

zo is Hij mijn Levenskracht,

Blijdschap, Zonne voor mijn ogen,

Schat en Rust voor mijne ziel;

Daarom houd ik Jezus vast

in mijn leven, in mijn hart.

5. Psalm 72 : 1   (Samenzang met bovenstem)

   Geef, Heer', de Koning Uwe rechten,

   en Uw gerechtigheid

   aan 's Konings Zoon om Uwe knechten

   te richten met beleid.

   Dan zal Hij al Uw volk beheren,

   rechtvaardig, wijs en zacht,

   en Uw ellendigen regeren,

   hun recht doen op hun klacht.

6. Declamatie   (door Sanne Molenkamp en Noah Oppelaar)

   Een Koning is geboren

   maar zonder kroon.

   Een kribbe is Zijn bedje,

   een stal is Zijn woon.

   Hij heeft geen soldaten,

   geen rijkdom, geen macht.

   Maar engelen zingen

   voor Hem in de nacht.

7. Wohl Mir dass ich Jesum habe (J.S. Bach cantate 147)

(door Wim en Arianne Timmerarends)

   Vertaling:

   Gelukkig ben ik, dat ik Jezus heb.

   O, hoe klamp ik mij aan Hem vast.

   Dat Hij mijn hart mag laven,

   als ik ziek en bedroefd ben.

   Ik heb Jezus, Die mij liefheeft

   en Zichzelf aan mij schenkt.

   Ach, daarom verlaat ik Jezus niet,

   ook al breekt nu mijn hart.



8. Schriftlezing: Lukas 2 : 1 - 7

9. Psalm 98 : 2  (Samenzang met bovenstem)

    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!

10. Kerstevangelie  (door ds. A. Simons)

Thema: Opwachting?

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. 

Lukas 2 : 7

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

Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden.

Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhou-

der was.

En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn

eigen stad.

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,

om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die

zwanger was.

En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden

dat zij baren zou,

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.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



11. Lofzang van Zacharias   (Samenzang)

      Dus wordt des Heeren volk geleid

      door 't licht, dat nu ontstoken is,

      tot kennis van de zaligheid,

      in hunne schuldvergiffenis;

      die nooit in schoner glans verscheen,

      dan nu, door Gods barmhartigheen.

      Die, met ons lot bewogen,

      om ons van zond' en ongeval t' ontslaan,

      een ster in Jakob op doet gaan,

      de zon des heils doet aan de kimmen staan.

      Voor elk, die in het duister dwaalt,

      verstrekt deez' zon een helder licht.

      Dat hem in schâuw des doods bestraalt,

      op 't vredepad zijn voeten richt.

12. Kinderkoor & Samenzang

      Kinderen:

      Stille nacht, heilige nacht! 

      Davids Zoon, lang verwacht, 

      Die miljoenen eens zaligen zal, 

      werd geboren in Bethlehems stal, 

      Hij, der schepselen Heer. (2x)

      Hulploos Kind, heilig Kind, 

       dat zo trouw zondaars mint.

       Ook voor mij hebt G’ Uw rijkdom ontzegd,  

       werd G’  in stro en in doeken gelegd. 

       Leer m’ U danken daarvoor. (2x)

       Samenzang:

       Stille nacht, heilige nacht! 

       Vreêd en heil wordt gebracht 

       aan een wereld, verloren in schuld.

       Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

       Amen, Gode zij d’ eer! (2x)



Kinderen: 

Hoor, de eng'len zingen d' 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 d' eer

van de nieuw geboren Heer’!

Samenzang:

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 eng’len zingen d’ eer

van de nieuw geboren Heer’!

Kinderen:

Eer zij God in onze dagen,

eer zij God in deze tijd.

Mensen van het welbehagen,

roept op aarde vrede uit.

refrein: (allen)

Gloria in excelsis Deo,

Gloria in excelsis Deo.

Kinderen:

Eer zij God die onze Vader,

en die onze Koning is.

Eer zij God, die op de aarde

naar ons toegekomen is.

refrein: (allen)

Kinderen:

Lam van God, Gij hebt gedragen,

alle schuld tot elke prijs.

Geef in onze levensdagen,

pais en vree, kyrieleis.

refrein: (allen) 



Samenzang:

Halleluja! Laat het horen,

zingt met blij trompetgeschal: 

Jezus Christus is geboren,

Hij die overwinnen zal!

Zingt Gods lof als nooit te voren, 

looft de Koning, overal! 

     Kinderen:

     Halleluja! Laat het horen, 

     laat het klinken, overal:

     de Messias is geboren

     als een herder in een stal, 

     lang tevoren uitverkoren 

     als de Heer die komen zal!

13. Kerstverhaal  (door Tieneke de Groot)

14. Lofzang van Simeon  (Samenzang)

     Een licht, zo groot, zo schoon,

     gedaald van 's hemels troon,

     straalt volk bij volk in d' ogen;

     terwijl 't het blind gezicht

     van 't heidendom verlicht,

     en Isrel zal verhogen.

15. Daar ruist langs de wolken   (door de Jeugdvereniging)

     Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,

     die hemel en aarde verenigt te zaam,

     geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,

     Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.

     Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?

     Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

     Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,

     want Hij kwam om zalig te maken op aard;

     zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,

     genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.

     Kent gij, kent gij, die Jezus niet,

     die om ons te redden, de hemel verliet?



      Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof

      en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof.

      O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan,

      dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:

      Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer,

      want Gij zijt der mensen en engelen Heer’!

16. Sluiting

17. ere zij God  (staande indien mogelijk)

      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.

U wordt VAn HArTe UITGenODIGDVAn HArTe UITGenODIGD

om koffie/thee, warme chocolademelk/fris te komen

drinken met wat lekkers erbij in het koor van de kerk!

Voor de kinderen ligt er wat lekkerslekkers en een verrassing verrassing klaar!!



Dinsdag 2e Kerstdag 9.00 uur

1. Stil gebed

2. Votum en groet

3. Zingen: Psalm 89 : 3

    De hemel looft, o HEER’, Uw wond'ren dag en nacht!

    Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht,

    daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen.

    Want wie is U gelijk bij al de hemelingen?

    En, welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten,

    wie hunner is, o HEER’, met U gelijk te schatten?

4. Lezen: nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 18

Van de menswording van Jezus Christus, de Zoon van God

Wij belijden dat God de belofte die Hij aan de vaderen gedaan had door de

mond van Zijn heilige profeten, vervuld heeft door Zijn eigen eniggeboren

en eeuwige Zoon in de wereld te zenden op de door Hem bestemde tijd. 

Deze heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, en is aan de mensen

gelijk geworden, (Filip. 2 : 7) door werkelijk een echte menselijke natuur aan

te nemen, met al haar zwakheden (met uitzondering van de zonde). Hij is

ontvangen in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria, door de kracht

van de Heilige Geest, zonder toedoen van een man. En Hij heeft niet alleen

de menselijke natuur aangenomen, wat het lichaam betreft, maar ook een

ware menselijke ziel, opdat Hij werkelijk echt mens zou zijn. Want omdat

de ziel evenzeer verloren was als het lichaam, daarom was het nodig dat

Christus beide naturen aannam, om ze beide zalig te maken. 



    Daarom belijden wij (tegen de ketterij van de wederdopers, die ontkennen

    dat Christus menselijk vlees van Zijn moeder aangenomen heeft), 

       - dat Christus deel gehad heeft aan het vlees en bloed 

       van kinderen (Hebr. 2 : 14);

       - dat Hij een Vrucht van het lichaam van David is, 

       voor zo ver het Zijn vlees betreft (Hand. 2 : 30); 

       - dat Hij geboren is uit het nageslacht van David 

       naar het vlees (Rom. 1 : 3);

       - dat Hij een Vrucht is van de buik van Maria (Lukas 1 : 42); 

       - dat Hij geboren is uit een vrouw (Galaten 4 : 4); 

       - dat Hij een Spruit van David is; 

       een Scheut uit de wortel van Isaï (Jesaja 11 : 1);

       gesproten uit het geslacht van Juda (Hebr. 7 : 14); 

       - dat Hij afkomstig is van de Joden 

       voor zo ver het Zijn vlees betreft (Rom. 9 : 5); 

       - dat Hij uit het nageslacht van Abraham is, 

       aangezien Hij het nageslacht van Abraham 

       heeft aangenomen (Hebr. 2 : 16); 

       - en dat Hij Zijn broeders in alles gelijk geworden is, 

       met uitzonderingvan de zonde (Hebr. 2 : 17 en Hebr. 4 : 15); 

en zo is Hij in der waarheid onze Immanuël, 

dat is: God met ons (Matth. 1 : 23).

5. Zingen: Psalm 115 : 1

    Niet ons, o HEER’, niet ons, Uw naam alleen

    zij om Uw trouw en goedertierenheên

    all' eer en roem gegeven.

    Waarom, o HEER’, zou 't heidendom, met spot

    dan zeggen: Waar, waar is toch nu hun God,

    bij hen zo hoog verheven?



6. Schriftlezing: Joh. 1 : 1 - 18

    Het vlees geworden Woord

    1.   In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het 

           Woord was God

    2.   Dit was in den beginne bij God.

    3.   Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen

           ding gemaakt dat gemaakt is.

    4.   In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

    5.   En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet

           begrepen.

    6.   Er was een mens door God gezonden, wiens naam was Johannes.

    7.   Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij

           allen door hem geloven zouden.

    8.   Hij was het Licht niet, maar was gezonden opdat hij van het Licht

           getuigen zou.

    9.   Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een ieder mens, 

           komende in de wereld.

    10.  Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de

           wereld heeft Hem niet gekend.

    11.  Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet 

           aangenomen.

    12.  Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven

           kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 

    13.  Welke niet uit den bloede, noch uit de wil van het vlees, noch uit de 

           wil van een man, maar uit God geboren zijn. 

    14.  En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij

           hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de 

           Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. 

    15.  Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen, zeggende: Deze was het

           van Welken ik zeide: Die na mij komt, is vóór mij geworden, want 

           Hij was eer dan ik.

    16.  En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor 

           genade. 

    17.  Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door

           Jezus Christus geworden. 

    18.  Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de

          schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard. 



7. Gebed

8. Zingen: Psalm 111 : 1, 2 en 5   (Collectezang)

     1.   Looft, Hallelujah, looft den HEER’!

          Mijn ganse hart verheft Zijn eer,

          ik zal Zijn naam en grootheid prijzen.

          'k Zal, met d' oprechten onderling

          vereend, in hun vergadering

          en raad, Hem plechtig eer bewijzen. 

    2.  Des HEEREN werken zijn zeer groot.

         Wie ooit daarin zijn lust genoot,

         doorzoekt die ijv'rig en bestendig.

         Zijn doen is enkel majesteit,

         aanbiddelijke heerlijkheid

         en Zijn gerechtigheid onendig. 

    5.  't Is trouw, al wat Hij ooit beval.

         Het staat op recht en waarheid pal,

         als op onwrikb're steunpilaren;

         Hij is het, die verlossing zond

         aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond

         met hen in eeuwigheid bewaren. 

9. Prediking: Joh. 1 : 11

Thema: Ontkrachting!

Hij is gekomen tot het Zijne, 

en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.



10. Zingen: Psalm 33 : 11

      Laat ons alom Zijn lof ontvouwen!

      In Hem verblijdt zich ons gemoed,

      omdat wij op Zijn naam vertrouwen,

      Dien Naam, zo heilig, groot en goed.

      Goedertieren Vader,

      milde zegenader,

      Stel Uw vriend'lijk hart,

      op Wiens gunst wij hopen,

      eeuwig voor ons open;

      weer steeds alle smart. 

11. Dankgebed

12. Zingen: Lofzang van Simeon : 2

     Een licht, zo groot, zo schoon,

     gedaald van 's hemels troon,

     straalt volk bij volk in d' ogen;

     terwijl 't het blind gezicht

     van 't heidendom verlicht,

     en Isrel zal verhogen.

13. Zegen en groet


