
 

Orde van dienst, 24 december 2020 om 20:30 uur 
Voorganger   : Ds. Peter Barmentlo 

 

vóór de dienst luisteren we naar:  

NLB 486 Midden in de winternacht 

NLB 498:1,2,3  Bethlehem o uitverkoren stad 

‘oh Holy Night’ 

 

Voorbereiden 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied: NLB 150:1 Loof God, loof hem overal 

Stil gebed 

Votum en groet ( geheel uitgesproken) 

Jesaja 41:10 

Wees niet bang, want ik ben bij je, 

vrees niet, want ik ben je God. 

Ik zal je sterken, ik zal je helpen, 

je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. 

 

In deze dienst zullen we luisteren naar liederen, maar ook kijken naar het kerstverhaal. 

Lied: ‘kyrie’ van Sela 

 

scene 1 ( de wijzen uit het oosten) 

 

Luisterlied: ‘Stille nacht, heilige nacht’ 

Stil is de nacht. Schitterend zacht 

straalt van ver sterrenpracht. 

Mensen komen, mensen gaan. 

Door hun vluchtig, voorbijgaand bestaan 

ademt eeuwige kracht. 

Wonderlijk stil is de nacht. 

 

Stil is de nacht. Iedereen wacht 

op het licht, op de kracht 

die verdrijft de duisternis,  

en die groeien doet al wat er is,  

die verzoent en verzacht. 

Wonderlijk stil is de nacht. 
 

Kijk om je heen. Mensen bijeen 



zingen zacht: stille nacht. 

Wat onzegbaar is, wat je niet ziet, 

houdt zich schuil in dit goddelijk lied. 

Volg de stem van je hart, 

Zing door het nachtelijk zwart. 

 

Scene 2 ( de herders vertellen van de engel en het licht dat ze gezien hebben) 

 

Lied: NLB 476 Nu zijt wellekome’ 

 

Gebed om licht 

 

Lied: NLB 479 Een lied weerklinkt in deze nacht 

 

Horen 

Scene 3 ( de herders vinden het kindje) 

1e Schriftlezing: Lucas 2:1-20 

 

Lied: ‘Mary did you know’  

Vertaling: 

Maria, wist je dat jouw kind eens over water zou lopen? 

Dat Hij onze zonen en dochters en ook jou zou bevrijden? 

Dat hij de blinden het gezicht weer terug zou geven en een storm door Zijn hand zou doen 

verstillen? 

Wist je dat Hij heeft gelopen waar engelen hebben gelopen? 

En dat je, toen je een kus op Zijn gezicht gaf, God hebt gekust? 

De blinden zullen weer zien en de doden zullen opstaan. 

De lammen zullen lopen en de stommen zullen het Lam prijzen. 

Wist je dat jouw kind de Heer van de Schepping is en op een dag over alle natiën zal 

regeren? 

Wist je dat het slapende kindje dat je nu vasthoudt de machtige God is? 

 

Tekst: Johannes 3:16 

Want had God de wereld zo lief dat Hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  

 

Meditatie 

Lied: Kerstnacht boven Betlehem 

Delen 

Gebeden  

mededelingen 

Gaan 

Scene 4 ( herders gaan naar huis en loven God) 

 

Slotlied: ‘Ere zij God’  



Amen 

Opdracht en Zegen 

Lied: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  NLB 598 

 

Gluhwijn en warme chocomel ( dit keer thuis helaas!) 

 

 

  



 

Orde van dienst, 25 december 2020 om 10:00 uur 
Voorganger   : Ds. Peter Barmentlo 

 

Voorbereiden 

Muziek: ‘Kerstsonatine’ van Louis van Dijk 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied: NLB 96:1,6 

Stil gebed 

Votum en groet 

 

Ik wil geen kerst die je kunt kopen 

ik wil geen kerst die je zelf kunt maken 

wat ik wil is een kerst die je kunt vasthouden 

een kerst die mij vasthoudt, 

mij nieuw maakt, mij nieuw leven geeft. 

ik wil een kerst die fluistert: Jezus. (Ann Voskamp) 

 

Loflied: NLB 503: 1,2,4 

 

Geloofsbelijdenis (uitgesproken) 

 

Lied:   ‘God rest ye merry gentlemen’ van Sela 

Nederlandse vertaling: 

God groet U blij, heren, 

laat niets U ontstemmen 

want Jezus Chhristus, onze redder is vandaag geboren,  

om ons allen aan Satan's macht te onttrekken  

toen we op het verkeerde pad waren:  

o berichten van geluk en plezier, geluk en plezier, 

o berichten van geluk en plezier.  

 

Filmpje van de kinderkerk 

Horen 

Gebed om de heilige Geest 

1e Schriftlezing: Lukas 2:1-7 

Lied:  ‘Go, tell it on the mountain’, NLB 484 

2e schriftlezing: Lukas 2:8-20 

Lied: ‘Joy to the world’ 

Preek 



 

Muziek Berceuse “Stille nacht”  - Johan den Hoedt 

 

Lied: ‘The first noël: 1,2,4  

Die eerste Kerst, in donkere nacht,  

verschoot het duister ongedacht.  

De hemel vulde zich met licht,  

en herders hoorden dit bericht: 

 

Immanuel, Immanuel 

Hier is de vorst van Israel 

 

Zij keken op en zagen een ster,  

die scheen in het Oosten, fel en ver.  

De aarde baadde in zijn licht  

en zelfs bij dag bleef hij in zicht. 

 

De ster bleef langs de hemel gaan,  

maar kwam bij Bethlehem tot staan,  

verlichtte, helder als de dag,  

de plaats waar kleine Jezus lag. 

 

Delen 

Gebeden - stil gebed - Onze Vader 

mededelingen 

 

Gaan 

Slotlied: ‘Eer zij God in deze dagen’ NLB 487:1,2  

 

Opdracht en Zegen 

 

 

 

 

 

 

 


