
 

Protestantse Gemeente te Wapenveld 
 
 

Liturgie van de 

avonddienst 

 

 

In de Petruskerk 

op de 

Kerstnacht 24 dec. 2022 - 22:00  

Liturgische kleur: Wit 

Hij sprak tot mij: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag 
verwekt. 

 Psalm 2: 7b,c. 
 

Voorganger: Ds. J.P. van Ark uit Wapenveld 
Organist: Dhr. A. Dijkslag 

Medewerking door gemengd koor Arioso uit Heerde 
o.l.v. Jenny van Ark 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collectes: 
     

 Kerstzendingscollecte 
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Thema  "Voor wie kun jij een engel zijn?" 

 

Welkom door kerkenraad 

 

Wij zingen: NLB 487 vers 1 en 2  

“Eer zij God in onze dagen” 

 

1 Eer zij God in onze dagen, 

eer zij God in deze tijd. 

Mensen van het welbehagen, 

roept op aarde vrede uit. 

Gloria in excelsis Deo. 

Gloria in excelsis Deo. 

 

2 Eer zij God die onze Vader 

en die onze koning is. 

Eer zij God die op de aarde 

naar ons toe gekomen is. 

Gloria in excelsis Deo. 

 

Stil gebed, onze hulp 

en groet 

 

 

 

 

 

ORDE VAN DE KERSTNACHTDIENST 
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Samenzang  Joh de Heer 609 vers 1 - 2 - 4  

“De herdertjes lagen bij nachte” 

 

1 De herdertjes lagen bij nachte 

Zij lagen bij nacht in het veld 

Zij hielden vol trouwe de wachte 

Zij hadden hun schaapjes geteld 

Daar hoorden zij d'engelen zingen 

Hun liederen, vloeiend en klaar 

De herders naar Bethlehem gingen 

t' Liep tegen het nieuwe jaar 

 

2 Toen zij er te Bethlehem kwamen 

Daar schoten drie stralen dooreen: 

Een straal van omhoog zij vernamen 

Een straal uit het kribje beneën 

Toen vlamd' er een straal uit hun ogen 

En viel op het Kindeke teer 

Zij stonden tot schreiens bewogen 

En knielden bij Jezus neer 

 

4 Ach, Kindje, ach, Kindje, dat heden 

In 't need'rige stalletje kwaamt 

Ach, laat ons Uw paden betreden 

Want gij hebt de wereld beschaamd 

Gij komt om de wereld te winnen 

De machtigste vijand te slaan 

De kracht Uwer liefde van binnen 

Kan wereld noch hel weerstaan 
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Arioso zingt: Vrede klinkt helder in die nacht 

   Het is al nacht in Bethlehem  

   Koor 1, 2  - Gemeente 3, 4 

 

Couplet 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,  

vol eerbied voor dit kind; 

De Goede Herder aller Heer,  

die mensen zoekt en vindt. 

 

Couplet 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. 

 

Gebed  
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Samenzang NLB 486: 1 - 2 

“Midden in de winternacht"  

 

1 Midden in de winternacht 

ging de hemel open; 

die ons heil ter wereld bracht, 

antwoord op ons hopen. 

Elke vogel zingt zijn lied, 

herders, waarom zingt gij niet? 

Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom, 

laat de beltrom horen: 

Christus is geboren. 

 

2 Vrede was het overal, /  

wilde dieren kwamen 

bij de schapen in de stal /  

en zij speelden samen. 

Elke vogel zingt zijn lied, / 

herders waarom speelt gij niet? 

Laat de citers slaan, /  

blaas de fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom,  

laat de beltrom  

horen: 

Christus is geboren! 
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Bijbellezing uit  Psalm 91 vers 11 en 12  "Hij vertrouwt 
je toe aan Zijn engelen" 

 

11 Zijn engelen geeft Hij opdracht over je te waken 
waar je ook gaat. 12 Op hun handen zullen zij je dra-
gen, je zult je voet niet stoten aan een steen. 

 

en uit Lucas 2 vers 6 tot en met 14 

 

6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling 
aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstge-
borene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in 
een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in 
het gastenverblijf. 

8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht 
door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 
Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en 
werden ze omgeven door de stralende luister van de 
Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen 
hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws 
brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: 
11 vandaag is in de stad van David jullie redder gebo-
ren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het 
teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat 
in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plot-
seling voegde zich bij de engel een groot hemels leger 
dat God prees met de woorden: 

14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel 

en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’ 
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Samenzang ELB 454: 1 - 3  

"Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht" 

 

1. Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, 

 dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. 

 En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’, 

 jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn! 

 

2. Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet, 

 of het helder licht geeft, of ook bijna niet. 

 Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn, 

 jij in jouw klein hoekje, en ik in ’t mijn! 

 

3. Jezus zegt ons ook, dat ’t zo donker is, 

 overal op aarde zonde en droefenis. 

 Laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn, 

 jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn! 

 

 

 

 

 

Arioso zingt: This peaceful night 

   Mary did you know 

 

Verkondiging: 

“Voor wie kun jij een engel zijn?” 
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Wij zingen "Engelen zing ja en amen" 

(tekst ds van Ark, melodie van gezang 255  

“Ere zij aan God de Vader”) 

 

En-ge-len, zing ja en amen, 

eng’len, dans de hemel uit. 

Mensen, vier het feest hier samen 

Want God neemt een nieuw besluit 

Dans nu samen 

Ja en amen 

God neemt hier een nieuw besluit. 

 

Achter ons nu alle zorgen 

Achter ons ligt het verdriet 

Tranen drogen in de morgen 

God vergeet Zijn wereld niet. 

Ied’re morgen zonder zorgen 

God vergeet Zijn wereld niet. 

 

’t Is goed nieuws voor alle mensen 

’t is goed nieuws voor groot en klein 

wat kan ik mij beter wensen 

dan een kind van Kerst te zijn 

wat kan ik mij beter wensen 

dan een kind van Kerst te zijn 

 

(Kerst = Christus) 
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Arioso zingt: 

 

Wij zingen "Silent night" (stille nacht) Koor (Engelse 
tekst), 

 

gemeente Nieuwe Liedboek 483, couplet 1 en 3 

 

1 Stille nacht, heilige nacht! 

Davids zoon, lang verwacht, 

die miljoenen eens zaligen zal, 

wordt geboren in Betlehems stal, 

Hij, der schepselen Heer, 

Hij, der schepselen Heer. 

 

3 Stille nacht, heilige nacht! 

Vrede 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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"Kerstnacht boven Bethlehem" Koor 1,  Gem. 2 + 3 

 

Koor:  "In de kerstnacht boven Bethlehem,  

sprak een engel uit de hemel." 

En hij maakte daar goed nieuws bekend:  

God is hier, zijn naam is Jezus! 

En opeens was daar een eng’lenmacht.  

Een hemels leger prees de schepper. 

Ere zij God, hoog in de hemel.  

Vrede hier op aarde. 

  Laat ons zingen door de eeuwen,  

  engelen en mensen samen. 

 

+ gemeente: 

 

2. 

Laat de vreugde van de engelen ons vandaag op-
nieuw omgeven. 

Laat de echo van hun lofgezang blijven klinken in 
ons leven. 

Dat het hemels lied van toen die nacht overal nog 
is te horen! 

Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde. 

Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en men-
sen samen.      
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3. 

Is er iets of iemand ooit te klein voor de God, die 
zelf een kind werd? 

Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij. God werd 
mens tussen de mensen. 

Wat een wonder dat God met ons is! Liefde kent bij 
hem geen grenzen. 

Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde. 

Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en men-
sen samen. 

 

 

Dankgebed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte 

mededelingen 
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Wij zingen staande ons Slotlied NLB 481: 1, 3 

"Hoor de engelen zingen d’eer" 

 

1 Hoor, de engelen zingen de eer 

van de nieuw geboren Heer! 

Vrede op aarde, ’t is vervuld: 

God verzoent der mensen schuld. 

Voeg u, volken, in het koor, 

dat weerklinkt de hemel door, 

zing met algemene stem 

voor het kind van Betlehem! 

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! 
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Zegen en gesproken amen, daarna zingen samen 
met het koor: 

 

Wij zingen samen het "Ere zij God" 

 
 Ere zij God, ere zij God 

 in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
 Vrede op aarde, vrede op aarde 

 bij de mensen van zijn 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, 

 bij de mensen,  
 bij de mensen van zijn behagen, 

 bij de mensen, van zijn behagen,  

 zijn welbehagen. 
 Ere zij God, ere zij God, 

 in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
 Vrede op aarde, vrede op aarde 

 bij de mensen van zijn welbehagen. 
 Amen. Amen. 
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MEDEDELINGEN: 
 

Morgenochtend om 10:00 uur,  
Eerste Kerstdag, gaat  

Ds. Boersma – Prins voor. 
 

 

 
Volgende week zaterdag is er  

om 19:30 uur een oudjaarsdienst.  
In deze dienst gaat  

ds. Van Ark uit Wapenveld voor. 

 

 

 
Volgende week zondag 1 januari 2023,  

nieuwjaarsdag is er vanaf 9:30 uur  
gelegenheid om een kopje koffie  

te drinken waarna om 10:00 uur de dienst start 
waar  

Alien Koetsier in zal voorgaan. 
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