
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstnachtdienst 

Mary’s Christmas 

Donderdag  

24 december 2020 

aanvang 20:00 

Grote Kerk 
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bij de voorkant:   

kanselkleed Grote Kerk  
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  Orde van dienst  

 

 

 

 

 

ds. Robert Eisinga  

ds. André Wijting                                               voorgangers 

Roos Hoekstra     lector 

Nico Blom en Arjan Versluis   organisten 

Pascal van de Velde                trompettist 

Gorcum Boys Choir                                            o.l.v. Jeroen Bal        

Ouderling van dienst                                     Marlijn van der Sluis                                                  

         

            



 

Voorspel: Toccata in D voor trompet en orgel  

Giovanni Battista Martini (1706-1784) 

 

Stilte 
 
Procession (intocht) koor: Once in Royal David’s City 
 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
 
Lied 477 ‘Komt allen tezamen’  

 

 



 
2. De hemelse engelen 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 
3. door het koor: 
God of God,  
Light of Light, 
Lo! He abhors not the Virgin’s womb; 
Very God, Begotten, not created: 
O come, let us adore him, 
O come, let us adore him, 
O come, let us adore him , Christ the Lord! 
 
4. O kind, ons geboren, 
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. 
 

 

Stil gebed 

Bemoediging en groet                           
     



Psalm 98 

 
2. Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 



3. Laat heel de aarde 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. 
 
4. Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken wees verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid.                    
 
 
Gebed van verootmoediging en schuldbelijdenis 
 

Lied 462 ‘Zal er ooit een dag van vrede’  melodie Londen 1863 



2. Zal er ooit een blijvend heden 

vol van goede vrede zijn 

waar geen pijn meer wordt geleden 

en het leven nieuw zal zijn? 

 

3. Zie de takken aan de bomen 

waar het jonge groen ontluikt 

tot een stralend nieuwe zomer 

waar de vredesbloesem ruikt. 

 

4. Zie de sterren aan de hemel 

waar het duister van de nacht 

door hun schijnsel wordt verdreven 

tot een nieuwe dag die lacht. 

 

5. Zoals bomen mensen tonen 

dat er kracht tot groeien is 

zal de zoon der mensen komen 

die de boom des levens is. 

 

6. Zoals sterren mensen melden 

dat geen nacht te donker is 

zal een kind ons komen redden 

dat het licht der wereld is. 

 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

 

Koorzang: ‘O holy night’ – Cantique de Noel –  

bewerking John Rutter (1945) 

 

 

 



 

O Holy Night! 

The stars are brightly shining 

It is the night of the dear Savior's birth! 

Long lay the world in sin and error pining 

Till he appear'd and the soul felt its worth. 

A thrill of hope the weary soul rejoices 

For yonder breaks a new and glorious morn! 

 

Fall on your knees 

Oh hear the angel voices 

Oh night divine 

Oh night when Christ was born 

Oh night divine 

Oh night divine 

 

Led by the light of Faith serenely beaming 

With glowing hearts by His cradle we stand 

So led by light of a star sweetly gleaming 

Here come the wise men from Orient land 

The King of Kings lay thus in lowly manger 

In all our trials born to be our friend 

 

Truly He taught us to love one another 

His law is love and His gospel is peace 

Chains shall He break for the slave is our brother 

And in His name all oppression shall cease 

Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, 

Let all within us praise His holy name 

 

 

 

 

 



 

Eerste lezing: Jesaja 9:1-6 

 

Het volk dat in duisternis ronddoolt 

ziet een schitterend licht. 

Zij, die in het donker wonen 

worden door het licht beschenen. 

U hebt het volk weer groot gemaakt, 

diepe vreugde gaf U het, 

blijdschap als de vreugde bij de oogst, 

zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 

Het juk dat op hen drukte, 

de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, 

U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 

Iedere laars die dreunend stampte 

en elke mantel waar bloed aan kleeft, 

ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 

Een kind is ons geboren, 

een zoon is ons gegeven; 

de heerschappij rust op zijn schouders. 

Deze namen zal Hij dragen:: Wonderbare raadsman, 

Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 

Groot is zijn heerschappij, 

aan de vrede zal geen einde komen. 

Davids troon en zijn rijk zijn erop gebouwd, 

ze staan vast, in recht en gerechtigheid, 

van nu tot in eeuwigheid. 

Daarvoor zal Hij zich beijveren, 

de HEER van de hemelse machten. 

 

 

 

 

 



Lied 496 ‘Een ster ging op uit Israël’  melodie Engeland Forest Green 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. De herders hebben het gezien 

In de geboortestal: 

Daar was het vrede en sindsdien 

Zingt elk dat overal. 

Daar was het leven argeloos, 

Verlosten waren zij. 

Dor hout ging bloeien als een roos, 

Woestijn werd tot een wei.  

 



 

3. Gij morgenster en mensenzoon, 

breng ons een nieuwe tijd, 

waarin de wereld wordt bewoond 

door uw gerechtigheid. 

Dan is uw heil aan ons geschied, 

U allen even na, - 

dan zingt de schepping weer dit lied 

tot in de gloria. 

 

4. koor- en samenzang in het Engels 

O Holy Child of Bethlehem, 

Descend to us, we pray; 

Cast out our sin, and enter in,  

Be born in us today. 

We hear the christmas angels  

The great glad tidings tell: 

O come to us, abide wit hus, 

Our Lord Emmanuel. 

 

 

Tweede lezing: Titus 2:11-14 

Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. 

Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen 

en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in 

afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de 

majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. Hij heeft 

zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te 

reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te 

doen. 

 

 

 

 



Lied 479 ‘Een lied weerklinkt in deze nacht’  

melodie Engeland Sussex Carol 

 

 

 

 

2. Niet langer drukt ons droefheid neer: 

wij vinden vreugde in de Heer. 

Niet langer drukt ons droefheid neer: 

wij vinden vreugde in de Heer. 

Hij heeft ons van de nacht bevrijd, 

schept ons een dag vol zaligheid. 

 

 

 



 

 

3. Nu wijkt de zonde voor het licht. 

Ons leven wordt weer opgericht. 

Nu wijkt de zonde voor het licht. 

Ons leven wordt weer opgericht. 

Stem, mensen, met de engelen in, 

aanschouw de Zoon, dit nieuw begin! 

 

4. Hij doet de duisternis teniet 

en engelen zingen ons dit lied, 

Hij doet de duisternis teniet 

en engelen zingen ons dit lied: 

glorie aan God, want vrede is 

nu hartslag der geschiedenis. 

 

Evangelielezing Lukas 2:1-5 

 

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 

stadhouder 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. 

 

 

Koorzang ‘Silent night’  Jeremy Jackman 

 

 



Evangelielezing Lukas 2:6-14 

 

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. 

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

veld en ’s nachts de wacht hielden over hun kudde. 

En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de 

Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. 

En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u 

grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 

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

is; Hij is Christus, de Heere. 

En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken 

gewikkeld en liggend in de kribbe. 

En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse 

legermacht, die God loofde en zei: 

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

een welbehagen. 

 

Koorzang ‘Carol of the bells – Peter Wilhousky (1902-1978) 

 

Hark how the bells 

Sweet silver bells 

All seem to say 

Throw cares away 

 

Christmas is here 

Bringing good cheer 

To young and old 

Meek and the bold 

 

 



Ding-dong, ding-dong 

That is the song 

With joyful ring 

All caroling  

 

One seems to hear 

Words of good cheer 

From everywhere 

Filling the air 

 

Oh, how they pound 

Raising their sound 

O'er hill and dale 

Telling their tale 

Gaily they ring 

While people sing songs of good cheer 

Christmas is here 

Merry, Merry, Merry, Merry Christmas 

Merry, Merry, Merry, Merry Christmas 

 

On on they send 

On without end 

Their joyful tone 

To every home 

 

Hark how the bells  

Sweet silver bells 

All seem to say  

Throw cares away 

 

Ding dong merrily on high – William Llewellyn   

 

Ding dong! merrily on high 

In heav’n the bells are ringing: 



Ding dong! verily the sky 

Is riv’n with Angel singing. 

Gloria, 

Hosanna in excelsis! 

 

E’en so here below, below, 

Let steeple bells be swungen, 

And “Io, io, io!” 

By priest and people sungen. 

 

Gloria, 

Hosanna in excelsis! 

 

Pray you, dutifully prime 

Your matin chime, ye ringers; 

May you beautifully rime 

Your evetime song, ye singers. 

 

Gloria, 

Hosanna in excelsis! 

 

Evangelielezing Lukas 2:15-20 

 

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. 

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

in de kribbe. 

Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat 

hun over dit Kind verteld was. 

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

tegen hen gezegd werd. 

Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. 



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

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

 

 

Lied 507: Het is al nacht in Betlehem 

 

 

 

 

 

 



2. Een engel – is het Gabriël? – 

verschijnt te middernacht: 

Wees niet bevreesd, o Israël, 

God heeft aan u gedacht! 

Er is vannacht een koningskind 

geboren in een stal; 

zie hoe men Hem in doeken windt: 

de Heer van het heelal. 

 

3. Het is nog nacht in Bethlehem, 

de schapen staan verbaasd, 

hun herders laten hen alleen, 

zij gaan, zij gaan met haast 

en knielen bij de kribbe neer 

in eerbied voor dit kind: 

de goede herder, aller Heer 

die schapen zoekt en vindt. 

 

4. Wie gaat er met de herders mee? 

De stal is groot genoeg! 

Laat lief en leed, laat wel en wee, 

wacht niet tot morgenvroeg. 

Geef Hem uw hart, hoe koud en kil, 

hoe zwart dat moge zijn – 

want heden stroomt om Jezus’ wil 

uw hart vol zonneschijn! 

 

Verkondiging 

 

     

  Muziek: ‘Schlafe, mein Liebster’ uit Weihnachtsoratorium  

  Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

 



 

Lied 503 ‘Wij staan aan een kribbe’ 

melodie William James Kirkpatrick/Cradle Song 

 

2. The cattle are lowing, the baby awakes, 

But little Lord Jesus no crying he makes. 

I love Thee, Lord Jesus, look down from the sky 

And stay by my cradle 'til morning is nigh. 

 

3. Hier tussen de schapen is Hem uit het hout 

van bomen uit Eden een kribbe gebouwd. 

Die is deze herder tot eerste tehuis, 

en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis. 

 

4. Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt, 

zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd. 

Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht. 

Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht. 

 

 



Lied 506 ‘Wij trekken in een lange stoet’ 

melodie Engeland 18e eeuw/ God rest you merry 

 

1. God rest you merry, gentlemen 

Let nothing you dismay 

Remember, Christ, our Saviour 

Was born on Christmas day 

To save us all from Satan’s power 

When we were gone astray 

O tidings of comfort and joy, 

Comfort and joy 

O tidings of comfort and joy 

 

2. From God our Heavenly Father 

A blessed Angel came; 

And unto certain Shepherds 

Brought tidings of the same: 

How that in Bethlehem was born 

The Son of God by Name. 

O tidings of comfort and joy, 

Comfort and joy 

O tidings of comfort and joy 

 

3. The shepherds at those tidings 

Rejoiced much in mind, 

And left their flocks a-feeding 

In tempest, storm and wind: 

And went to Bethlehem straightway 

The Son of God to find. 

O tidings of comfort and joy, 

Comfort and joy 

O tidings of comfort and joy 

 

 



4. Whereat this infant lay, 

They found Him in a manger, 

Where oxen feed on hay; 

His Mother Mary kneeling down, 

Unto the Lord did pray. 

O tidings of comfort and joy, 

Comfort and joy 

O tidings of comfort and joy 

 

5. Now to the Lord sing praises, 

All you within this place, 

And with true love and brotherhood 

Each other now embrace; 

This holy tide of Christmas 

All other doth deface. 

O tidings of comfort and joy, 

Comfort and joy 

O tidings of comfort and joy 

 

Dienst der gebeden: 

Dankgebed 

Voorbeden 

Stil gebed 

 

Onze Vader gezamenlijk gebeden: 

ONZE VADER, DIE IN DE HEMELEN ZIJT, 

UW NAAM WORDE GEHEILIGD; 

UW KONINKRIJK KOME; 

UW WIL GESCHIEDE, 

GELIJK IN DE HEMEL ALZO OOK OP DE AARDE. 

GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD; 

EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 

GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN; 

EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING, 



MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE. 

WANT VAN U IS HET KONINKRIJK 

EN DE KRACHT 

EN DE HEERLIJKHEID 

IN EEUWIGHEID. AMEN. 

 

 

Lied 481 ‘Hoor’ de engenlen zingen de eer’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, 

tussen alle mensen in 

in het menselijk gezin. 

Hoor, de engelen zingen de eer 

van de nieuwgeboren 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 engelen zingen de eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

 

Zending en zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slotzang ‘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 den hoge, 

ere zij God in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

vrede op aarde, vrede op aarde. 

In den mensen, in den mensen, een welbehagen. 

In den mensen, een welbehagen, een welbehagen. 

Ere zij God, ere zij God. 

In den hoge, in den hoge, in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde. 

In den mensen een welbehagen. 

Amen, amen. 

 

 

 

Naspel 

 

 

 

 

 



Vrijdag 25 december 1e kerstdag 

09:30  Grote Kerk      ds. R.R. Eisinga    

10:00  Johanneskerk      Pastor  Mensink       

10:00  Regenboogschool    ds. D. Ophoff          

10:00  De Harmonie      dhr. O. Albada 

10:00  Lutherse kerk          ds. A. Wijting 

 

Zondag 27 december 

09:30  Grote Kerk      prop. A.J.N. Scheer 

10:00  Johanneskerk        ds. D. Ophoff 

10:00  Regenboogschool    ds. A. Wijting 

10:00  De Harmonie      dhr. H. Rossing 

16:45  Grote Kerk      ds. A. van Duinen 

 

31 december, oudejaarsavond  

      

19:30  Grote Kerk      ds. R.R. Eisinga 

19:30  Johanneskerk      ds. A. Wijting 

19:30  Dalemse Kerk      ds. D. Ophoff  

 

1 januari, nieuwjaarsdag 

 

10:00  Grote Kerk      ds. R.R. Eisinga 

11:00  Johanneskerk      ds. A. Wijting 

 

    

adres Regenboogschool:     Albertine Kehrerstraat 7 

adres De Harmonie:            Dalemwal 15D 



 

  

 

Wij wensen u  

gezegende 

kerstdagen  

en een  

gelukkig 

nieuwjaar. 
 


