
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
25 december 2022  

10:00 uur 

 

Kerstdag 

Liturgische kleur: WIT 

 

Een kind is ons geboren, en zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. Deze 

namen zal hij dragen: Wonderbare raads-
man,Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 

Jesaja 9:5 
 

 
Voorganger: Ds. I. Boersma- Prins 

Organist: Mevr. J. van de Beerecamp- Bunte 
Ouderling van Dienst: Dhr. A.C. van de Beerecamp 

Lector:  Mevr. A. Tijssen- Frelink 

 

GROOTLETTER LITURGIE  

Collecte: Kerstzendingscollecte 
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Voorafgaand aan de dienst zingen wij Lied 
477: 1 en 2  

 
1. Komt allen tezamen,  
 jubelend van vreugde: 

komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der engelen hier ge-
boren. 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden  
die koning. 
 

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. 

ORDE VAN DE DIENST 
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Welkom en mededelingen door de ouderling 
van dienst 

 
Wij zingen staande het intochtslied: Psalm 
98: 1 

 
1. Zing een nieuw lied  

voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
(wij gaan zitten) 
 

Stil gebed, onze hulp en groet 
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Wij zingen het glorialied: 487: 1 en 2 
 
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. 
 

Gebed van de dag 
 
Wij zingen Lied 506: 1, 2 en 4 

 
1. Wij trekken in een lange stoet 

op weg naar Betlehem, 
wij gaan uw koning tegemoet, 
o stad Jeruzalem! 
Gezegend die zijn komst begroet 
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en knielen wil voor Hem! 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 
 

2. Al zijt Gij nu nog maar een kind 
zo kwetsbaar, teer en klein, 
wij weten dat het rijk begint 
waarvan Gij Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint 
van oorlog en van pijn. 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 
 

4. Wij gaan op weg naar Betlehem, 
daar ligt Hij in een stal 
die koning in Jeruzalem 
voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem 
en blij bazuingeschal: 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 
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Project van de kinderen met kaars, lied en 
gedicht. 
 
Wij zingen het projectlied: 

 
In een wereld, soms zo duister, 
Wordt al eeuwenlang gewacht, 
Op een nieuwe morgen - luister, 
Hoor je ’t lied al door de nacht? 
God belooft een nieuwe wereld, 
Al ons wachten wordt beloond. 
Hij zal wonen bij de mensen, 
Komt als kind in onze nacht. 
 

Refrein: 
Gloria, Gloria 
God zal wonen bij de mensen 
Komt als kind in onze nacht. (2x) 
 
Het is Kerst, wij vieren samen. 
Jezus komt bij ons op aard’. 
Alle volken roepen ‘amen’! 
Jezus is het wachten waard. 
Wij begroeten Hem als koning, 



7 

Ook al komt Hij zonder pracht. 
Onze wereld wordt Gods woning, 
Kijk, zijn ster verlicht de nacht. 
 

Refrein: 
Gloria, Gloria 
God zal wonen bij de mensen 
Komt als kind in onze nacht. (2x) 

 
De kinderen gaan naar de nevendienst en 
nemen het licht mee. 

 
Gelegenheidskoor zingt lied "Die eerste 
kerst” (The first noel);  
Wij zingen samen couplet 5: 

 
5. Bezingen wij nu één van stem, 

dit koningskind uit Bethlehem, 
dat aard’ en hemel samenbrengt 
en mensen nieuwe vrijheid schenkt. 
Immanuel, Immanuel, 
hier is de vorst van Israël! 
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Gelegenheidskoor zingt lied 483: 1, 2  
en wij zingen samen couplet 3: 

 
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! 

 
Schriftlezing: Jesaja 9: 1-6 
1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een 
schitterend licht. Zij die in het donker wonen 
worden door een helder 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 staf van de drijver, U hebt ze ver-
brijzeld, zoals Midjan destijds. 4Iedere laars die 
dreunend stampte en elke mantel die doordrenkt 
is van bloed, ze worden verbrand, ze vallen ten 
prooi aan het vuur. 5 Een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust 
op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: 
Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige 
vader, Vredevorst. 6 Groot is de heerschappij en 
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zonder einde de vrede voor de troon van David 
en voor zijn koninkrijk; ze zijn gegrondvest op 
recht en gerechtigheid en staan vast voor altijd 
en eeuwig. De HEER van de hemelse machten 
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. 

Wij zingen Lied 478:1 
 

1. 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. 
 

Schriftlezing: Lucas 2: 1-20 
1 In die tijd kondigde keizer Augustus een de-
creet af dat alle inwoners van het rijk zich moes-
ten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling 
vond plaats tijdens het bewind van Quirinius 
over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te 
laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij 
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vandaan kwam. 4-5 Ook Jozef ging op weg om 
zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn 
aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij 
van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar 
de stad van David die Betlehem heet, aangezien 
hij van David afstamde. 6Terwijl ze daar waren, 
brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze 
bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. 
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 bren-
gen dat grote vreugde betekent voor heel het 
volk: 11 vandaag is in de stad van David jullie 
redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 
Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een 
pasgeboren kind vinden dat in doeken gewik-
keld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling 
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.’ 15 Toen de engelen wa-
ren teruggegaan naar de hemel, zeiden de her-
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ders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem 
gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd 
is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16 
Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan 
en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 
Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over 
het kind was gezegd. 18 Allen die het hoorden 
stonden verbaasd over wat de herders tegen 
hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze 
woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 
20 De herders gingen terug, terwijl ze God loof-
den en prezen om alles wat ze gehoord en ge-
zien hadden, precies zoals het hun was gezegd. 

 
Wij zingen Lied 481: 1 en 3 

 
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! 
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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! 
 

Overdenking 
 
Paula en Arno zingen ‘Son of Mary’ 
 
Wij zingen Lied 475: 1 en 2 

 
1. Ik mag hier aan uw kribbe staan, 

Heer Jezus, licht en leven. 
Ik draag U als geschenken aan 
wat Gij mij hebt gegeven. 
U zij mijn hart en ziel gewijd, 
mijn geest, mijn zin, mijn innigheid. 
O neem ze aan als gaven. 
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2. Voor ik als kind ter wereld kwam, 
zijt Gij voor mij geboren. 
Eer ik een woord van U vernam, 
hebt Gij mij uitverkoren. 
Voordat uw hand mij heeft gemaakt, 
werd Gij een kindje, arm en naakt, 
hebt Gij U mij gegeven. 
 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en 
gezamenlijk Onze Vader 
 
Het gelegenheidskoor zingt lied 486: 1,2,3 
wij zingen samen couplet 4: 

 
4. Zie, reeds staat de morgenster 

stralend in het duister, 
want de dag is niet meer ver, 
bode van de luister 
die ons weldra op zal gaan;  
herders blaas uw fluiten aan, 
laat de bel, bim-bam, 
laat de trom, rom-rom, 
kere om, kere om,  
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
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Aandacht voor de collecte 
 

 
 
 
 
De kinderen komen terug uit de  
kindernevendienst! 
 
Wij zingen staande het slotlied: “Ere zij God” 

 
Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den 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, 
in de mensen een welbehagen. 
In de mensen, een welbehagen, een 
welbehagen. 
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Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 
 

Zegen met een gezongen Amen 
         
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0 
 
 
 
 

------------------- 

Mededelingen: 

------------ 

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, nieuw-
jaarsdag, 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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Ere    zij    God,  
ere    zij    God. 
In   den    hoge,  
in   den    hoge,  
in   den    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    de  mensen,  
In   de   mensen, 
een welbehagen. 
In   de    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   de    mensen  
een welbehagen. 
Amen,       amen. 

 


