
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inleidend orgelspel 
 

Zingen van kerstliederen: 
 

“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.” 
 

 
1. 

Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 

Die miljoenen eens zaligen zal 
Werd geboren in Bethlehems stal 

Hij, der schepselen Heer’ 
Hij, der schepselen Heer’. 

 
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! 

 
 

2.  
Komt, verwondert u hier, mensen, 

Ziet, hoe dat u God bemint, 
Ziet vervuld der zielen wensen, 

Ziet dit nieuwgeboren Kind! 
Ziet, die ’t Woord is, zonder spreken, 

Ziet, die Vorst is, zonder pracht, 
Ziet, die ’t al is, in gebreken, 

Ziet, die ’t Licht is, in de nacht, 
Ziet, die ’t Goed is, dat zo zoet is, 
Wordt verstoten, wordt veracht. 

 
 
 



 

 

O Heer Jesu, God en mense, 
Die aanvaard hebt deze staat, 
Geef mij, dat ik door U wense, 

Geef mij door Uw kindsheid raad. 
Sterk mij door Uw tere handen, 

Maak mij door Uw kleinheid groot, 
Maak mij vrij door Uwe banden, 

Maak mij rijk door Uwe nood, 
Maak mij blijde door Uw lijden, 
Maak mij levend door Uw dood! 

 
 

3 
Daar is uit ’s werelds duist’re wolken 

een licht der lichten opgegaan. 
Komt tot zijn schijnsel, alle volken, 

en gij, mijn ziele, bid het aan! 
Het komt de schaduwen beschijnen, 

de zwarte schaduw van de dood 
De nacht der zonde zal verdwijnen, 
genade spreidt haar morgenrood. 

 
O Vredevorst, Gij kunt gebieden 

De vreed’ op aard’ en in mijn ziel! 
Doe alle volken tot U vlieden, 
dat al wat ademt voor U kniel! 
Des Heren ijver zal bewerken, 

Dat Hij de zetel, U bereid, 
Met recht en met gericht zal sterken. 

Hem zij de lof in eeuwigheid! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Afkondigingen 
 

De ‘handdruk’ 1 
 

Stil gebed 2 
 

Votum en groet 3 
 
 

Zingen: Lofzang van Maria vers 1 en 2 
 

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. 

 
Want ziet, om 's HEEREN daân, 

Zal elk geslacht voortaan 
Alom mij zalig spreken; 

Wijl God, na ramp en leed, 
Mij grote dingen deed; 

Nu is Zijn macht gebleken. 
 
 

Geloofsbelijdenis 
 
 

 
 

                                                 
1
 de ouderling van dienst wenst de voorganger Gods zegen toe 

2
 een ieder bidt in stilte om een zegen voor deze kerkdienst 

3
 votum betekent “wijding”. De dienst wordt aan God gewijd. De voorganger vraagt of God onze 

Hulp wil zijn. In de groet worden wij door God Zelf gegroet. 



 

 

Zingen: Psalm 116 vers 1 en 3 
 

God heb ik lief; want die getrouwe HEER’ 
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
 

"Och HEER’, och, wierd mijn ziel door U gered!" 
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig; 
De HEER’ is groot, genadig en rechtvaardig, 

En onze God ontfermt zich op 't gebed. 
 
 

Gebed 4 
 
 

Schriftlezing: Lukas 2: 1-75 
 

De geboorte van Jezus 
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. 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 We bidden om de hulp van de Heilige Geest bij het lezen van de Bijbel en voor de preek. Ook 

doen we voorbede voor de zieken, degenen die het moeilijk hebben, enz. 
5
 Een gedeelte uit de Bijbel wordt nu gelezen. 



 

 

I.v.m. COVID-19 wordt er tijdens de dienst niet gecollecteerd. U kunt uw 
bijdrage overmaken op rekeningnr. NL 66 RABO 0373 7031 04 t.a.v. 
Hervormde Gemeente Papendrecht o.v.v. collecte. De bijdrage zal over 
de diverse bekend gemaakte doelen en de zendingswerkers d.m.v. een 
verdeelsleutel worden verdeeld.  

 

 
Zingen: Psalm 138 vers 1 en 2 

 
'k Zal met mijn ganse hart Uw eer 

Vermelden, HEER’, 
U dank bewijzen; 

'k Zal U in 't midden van de goôn, 
Op hogen toon, 

Met psalmen prijzen; 
Ik zal mij buigen, op Uw eis, 

Naar Uw paleis, 
Het hof der ho - ven, 

En, om Uw gunst en waarheid saâm, 
Uw groten naam 
Eerbiedig loven. 

 
Door al Uw deugden aangespoord, 

Hebt Gij Uw woord 
En trouw verheven. 

Gij hebt mijn ziel, op haar gebed, 
Verhoord, gered, 

Haar kracht gegeven. 
Al 's aardrijks vorsten zullen, HEER’, 

Uw lof en eer 
Alom doen ho - ren; 

Wanneer de rede van Uw mond, 
Op 't wereldrond, 

Hun klinkt in d' oren. 
 
 
 

 
 



 

 

Prediking 
 

Tekst van de preek: Lucas 2 vers 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. 
 
 
 

Amen 6 
 
 

Zingen: Psalm 138 vers 3 
 

Dan zingen zij, in God verblijd, 
Aan Hem gewijd, 

Van 's HEEREN wegen; 
Want groot is 's HEEREN heerlijkheid, 

Zijn Majesteit 
Ten top gestegen; 

Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, 
Op hen het oog, 

Die need'rig knie - len; 
Maar ziet van ver met gramschap aan 

Den ijd'len waan 
Der trotse zielen. 

 
 

Dankgebed  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6
 In deze dienst klinkt steeds het woord “amen”. Het betekent: het is vast en zeker. Met dit woord 

betuigt de gemeente instemming met wat haar van God gezegd wordt: het is waar, laten we er 

gehoor aan geven. 



 

 

Zingen: Psalm 150 vers 1 (staande) 
 

Looft God, looft Zijn naam alom; 
Looft Hem in Zijn heiligdom; 

Looft des HEEREN grote macht, 
In den hemel Zijner kracht; 

Looft Hem, om Zijn mogendheden, 
Looft Hem, naar zo menig blijk 

Van Zijn heerlijk koninkrijk, 
Voor Zijn troon en hier beneden. 

 
 

Zegenbede 7 (staande) 
 

Na de zegenbede wordt (staande) het “Ere zij God” gezongen  
 

 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 men- 
sen 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 men- 
sen 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 welbeha- 

gen. Amen, 
Amen 

                                                 
7
 De predikant geeft ons namens God de zegen mee. Deze bede is een vaste wens en belofte van 

God, Die geloofd wil worden: Hij gaat met ons mee 


