
 

 

Eerste kerstdag 2021 
 

Welkom in de 
Grote Kerk van Papendrecht 

 

 

 

 

 

Voorganger: Ds. C.H. Bijl 
 

09.00 uur 
Ouderling van dienst: Dhr. C. Teeuw 

Organist: Dhr. A.C. Teeuw 
Koster: Dhr. A.A. Boekee 

 
11.00 uur 

Ouderling van dienst: Dhr. T.C. Visser 
Organist: Dhr. L. Terlouw  

Koster: Dhr. E. van Werkhoven 



 

 

Inleidend orgelspel 
 

Afkondigingen 
 

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.” 

 

 
Stille nacht, heilige nacht! 

 
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! 

 
 



 

 

O kom, o kom, Immanuël 
 

O kom, o kom, Immanuël, 
Verlos Uw volk , Uw Israël, 

Herstel het van ellende weer, 
Zodat het looft Uw naam o Heer’! 

Weest blij, weest blij , o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

 
 O kom, Gij sleutel Davids, kom 

En open ons het heiligdom, 
Dat wij betreden uwe poort, 

Jeruzalem, o vredesoord! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanël! 
 

Nu daagt het in het oosten 
 

Nu daagt het in het oosten, 
Het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten 
Die eeuwig heersen zal. 

 
 

De ‘handdruk’ 1 
 

Stil gebed 2 
 

Votum en groet 3 
 
 
 

                                                 
1
 De ouderling van dienst draagt met een handdruk de verantwoordelijkheid voor de dienst aan de 

predikant over en wenst hem 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 dominee spreekt namens de 

gemeente uit dat wij in de dienst al onze hulp van God verwachten. In de groet worden wij door God 

Zelf begroet.   

 



 

 

Zingen: Psalm 98 vers 1 
 

Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, 
Dien groten God, Die wond'ren deed; 
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere, 
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed. 

Dat heil heeft God nu doen verkonden; 
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, 

Zo vlekkeloos en ongeschonden, 
Voor 't heidendom ten toon gespreid. 

 
 

Geloofsbelijdenis 
 
 

Zingen: Psalm 98 vers 3 
 

Doet bij uw harp de psalmen horen; 
Uw juichstem geev' den HEERE dank; 
Laat klinken, door uw tempelkoren, 

Trompetten en bazuingeklank; 
Dat 's HEEREN huis van vreugde druise 

Voor Isrels grote Opperheer; 
De zee met hare volheid bruise, 
De ganse wereld geev' Hem eer. 

 
 

Gebed 4 

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

we voorbede in het gebed na de preek. 



 

 

Schriftlezing (1): Lukas 1: 1 – 55 
 

Inleiding 
1 Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van 
de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, 
2 zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het Woord zijn 
geweest, aan ons overgeleverd hebben, 3 heeft het ook mij goedgedacht, na 
alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor 
u te beschrijven, hooggeachte Theofilus, 4 opdat u de zekerheid kent van de 
dingen waarin u onderwezen bent.  
 
Aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper  
5 In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de 
afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde 
tot de dochters van Aäron en haar naam was Elizabet. 

 
 

Schriftlezing (2): Lukas 2: 1 - 7 
 

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. 

 
 
 
 
 

                                                 
5
 Een gedeelte uit de Bijbel wordt nu gelezen. 



 

 

Schriftlezing (3): Handelingen 28: 28 - 31 
 

28 Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen 
gezonden is, en die zullen luisteren. 29 En nadat hij dit gezegd had, gingen 
de Joden weg, heftig onder elkaar redetwistend. 30 En Paulus bleef twee 
volle jaren in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen die naar hem toe 
kwamen. 31 Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de 
Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. 

 
 

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 bekendgemaakte doelen en de zendingswerkers d.m.v. een 
verdeelsleutel worden verdeeld.  

 
 

Zingen: Psalm 102 vers 7 en 9 
 

Gij zult opstaan, ons beschermen, 
Over Sion U ontfermen, 

Want de tijd, Uw stad voorspeld, 
Aan haar leed ten perk gesteld, 

Die zo lang gewenste dagen 
Van Uw gunstrijk welbehagen, 
Zijn, o God, in 't eind geboren; 

Gij, Gij zult haar klacht verhoren. 
 

Als voor 't oog der nageburen, 
Gods ontferming Sions muren 
Weer zal hebben opgebouwd, 

En 't Zijn heerlijkheid aanschouwt; 
Als Zijn goedheid op de klachten 

Des verdrukten en verachten 
Letten zal, en 't onheil weren; 

Dan zal elk Hem juichend eren. 



 

 

Prediking 6 
 
 

Tekst van de preek: Lukas 2 vers 1 en 7 
 

1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer 
Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. 
 
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 7 
 
 

Zingen: Psalm 102 vers 10 
 

Dan, dan wordt Gods trouw verheven, 
En Zijn dierb're gunst beschreven 

Voor het dankbaar nageslacht, 
Dat met lust Zijn wet betracht. 
't Volk, in later eeuw geboren, 

Zal Zijn macht en goedheid horen; 
Zich in Zijnen roem verblijden; 
Hem Zijn lofgezangen wijden. 

 
 

Dankgebed  
 
 
 
 

                                                 
6
 In onze diensten staat de preek centraal. Het is uitleg en toepassing van het gelezen Bijbelgedeelte, 

zodat het Woord van God ook klinkt in onze tijd en we eraan gehoor zullen geven. 
7
 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 3 (staande) 
 

Looft God, naar Zijn hoog bevel, 
Met het klinkend cimbelspel; 

Looft Hem, op het schel metaal 
Van de vrolijke cimbaal; 

Looft den HEER’; elk moet Hem eren, 
Al wat geest en adem heeft; 

Looft den HEER’, Die eeuwig leeft; 
Looft verheugd den HEER’ der heren! 

 
Zegenbede 8 (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 

                                                 
8
 De predikant geeft ons namens God de zegen mee. Deze bede is een vaste en betrouwbare belofte van 

God: Hij gaat met ons mee.   


