
Liturgie Zondag 25 december 2022 9.30 uur, Eerste Kerstdag Gasthuiskerk

• Welkom en mededelingen
• Eén van de kinderen van de Kinderkerk steekt de Paaskaars aan en leest een gedicht.
• Zingen twee liederen (staande): Gezang 138 vers 1, 2 en 3 / Gezang 141 vers 1 en 3

Gezang 138 (A = allen; V = vrouwen; M = mannen)

1 A: Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden (2x)
komt, laten wij aanbidden die Koning.

2 M:  De hemelse eng'len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden!

A: Komt, laten wij aanbidden (2x)
komt, laten wij aanbidden, die Koning.

4 V: O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!

A: Komt, laten wij aanbidden (2x)
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Gezang 141

1 Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen.

3 Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.
O zon die door het donker breekt
en 't ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.

• We richten ons naar God (staande)
• Zingen: Once in Royal Davids city

1 Once in royal David's city
stood a lowly cattle shed,
where a mother laid her baby
in a manger for his bed:
Mary was that mother mild,
Jesus Christ her little child.

2 He came down to earth from heaven
who is God and Lord of all,
and his shelter was a stable,
and his cradle was a stall;
with the poor and mean and lowly
lived on earth our Saviour holy.

3 In de stad van koning David
met een stal als onderdak,
ziet een moeder naar haar kindje,
liggend in een voederbak.
't Is Maria die ons bracht
Jezus, in de winternacht.

• Luisterlied: ‘Noel’ (Lauren Daigle)
• Gebed om de Heilige Geest
• Kinderlied en Kinderkerk: projectlied - ‘Komt als kind in onze nacht’

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

refr. Gloria, Gloria, God zal wonen bij de mensen, komt als kind in onze nacht
Gloria, Gloria, God zal wonen bij de mensen, komt als kind in onze nacht.

• Bijbellezing: Lukas 2,1-14 en Matteüs 2,13-18

1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten 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 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. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en 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 brengen 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 gewikkeld 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.’

13 Nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Maak
je gereed en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op
zoek en wil het ombrengen.’ 14 Jozef maakte zich gereed en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar
Egypte, 15 waar hij bleef tot de dood van Herodes. Zo moest in vervulling gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is
gezegd: ‘Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen.’
16 Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat
hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om
te brengen. 17 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: 18 ‘Er klinkt een stem in Rama, geween en luid
geklaag. Rachel beweent haar kinderen en wil niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.’

• Luisterlied: ‘Eén klein kind’ - Opwekking 533

1 Eén klein kind in een wereld vol duisternis.
Eén Verlosser zo lang al verwacht.
Eén klein handje dat wijst waar de hemel is,
Vredeskind in de nacht.

2 Enig heerser die ons al zijn rijkdom geeft,
Enig Heerser met hemelse macht.
Enig heerser die zelf zich vernederd heeft,
Koningskind in de nacht.

refr. Zie Hem liggen, in doeken gewikkeld,
Zie Hem stralen in het hooi.
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen,
Zie dit kindje, rustig en mooi,

3 Eén klein licht dat de wereld verlichten moet.
Eén klein licht dat het duister ontkracht
Eén klein licht dat Gods liefde ontbranden doet
Stralend Licht in de nacht.

4 Eén klein kind in een wereld vol duisternis
Eén Verlosser zo lang al verwacht
Eén klein handje dat wijst waar de hemel is
Reddend Licht in de nacht

refr. Zie de herders Hem hulde bewijzen,
Zie de wijzen buigen zich neer.
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen,
Zie dit kindje, klein en teer.

refr. Zie Hem liggen, in doeken gewikkeld,
Zie Hem stralen in het hooi.
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen,
Zie dit kindje, rustig en mooi.

• Verkondiging n.a.v. Lukas 2,7b - ‘Geen plaats!’
• Zingen: NLB 503 vers 1, 2 en 4

1 Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der scheping, de rijzende zon:
dit leven zal stralen, door God zelf bemind
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.

2 Wij lezen Gods wezen in-het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in-ons donkerste uur

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!

• Dankgebed en voorbeden



• Zingen: ‘In ons hart geboren’ (Sela)

refr. Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren; 
God dichtbij als nooit tevoren. 
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren.

1 Maak ons uw voeten.
Maak ons uw handen.
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn. (refr.)

2 Maak ons uw oren.
Maak ons uw lippen.
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn. (refr.)

• Collecte-aankondiging
• Zingen: Gezang 134 (A = allen; V = vrouwen; M = mannen)

1 A: Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.

A: Gloria in excelsis Deo (2x)

2 V: Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.

A: Gloria in excelsis Deo (2x).

3 M: Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreˆ kyrieleis.

A: Gloria in excelsis Deo (2x).

• Zegen van God (staande)
• Zingen: ‘Joy to the world’


