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Liturgie Eerste Kerstdag 
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Ds. Niels den Hertog 

 

 
Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:             Gezang 477 : 1 en 2 (LB) 

1 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, 

komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 

2 De hemelse eng'len 
riepen eens de herders 

weg van de kudde naar 't schamel dak.   

Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, die Koning. 
 

Gebed 

 
We lezen Lucas 2 : 1-14 

 

Zingen:             Gezang 487 : 1 en 2 (LB) 
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, 

gloria in excelsis Deo. 
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We lezen Lucas 2 : 15-21 

 
Zingen:                Psalm 132 : 3 en 4 

3 In Efrata werd ons verteld 

waar men de ark had opgesteld. 
Wij vonden haar in Jaïrs veld. 

Laat ons Gods woning binnengaan 

en biddend voor zijn voetbank staan. 
 

4 Sta op, o HERE, in uw macht. 

Uw ark, de zetel van uw kracht, 
zij in uw huis tot rust gebracht. 

Bekleed met recht uw priesters, HEER, 

laat vromen juichen tot uw eer. 

 

Uitleg voor de kinderen 

 
Zingen:              ‘Gloria’ 

Eeuwenlang geleden  

in een donker dal  
zochten herders naar een kindje  

in een arme stal.  

Nog maar pas geboren,  
al zo lang verwacht.  

En er zongen engelenkoren  

door de nacht.  
  

Ze zongen: “Gloria, gloria”,  

voor het kindje klein en teer.  
“Gloria, gloria  

voor de allerhoogste Heer.”  

  
Eeuwenlang geleden  

was ik er niet bij,  

maar het wonder is gebleven,  
ook voor jou en mij.  

Want datzelfde kindje  

uit die arme stal  
eren wij nu als de Koning  

van ’t heelal.  

  
Wij zingen: “Gloria, gloria  

voor het kindje klein en teer.  
Gloria, gloria  

voor de allerhoogste Heer.”  

 
Verkondiging over Lucas 2 : 8 
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Zingen:             Gezang 475 : 2 en 1 (LB) 

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.  
  

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.  

 
Gebed 

 

Mededeling diakenen 
 

Zingen:              Gezang 50 (GK) 

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 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 mensen 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 welbehagen.  
Amen, Amen. 

 

Zegen 


