
 

 

Orde van dienst kerstavond 24 december 2020 om 22.00 uur – ds. Hanneke Ouwerkerk 

 

 

Voorafgaand aan de dienst: zanggroep: NLB 477: 1 t/m 4, Komt allen tezamen  

 

Welkom en mededelingen 

 

Aanvangslied: NLB 486: 1, 2, 4, Midden in de winternacht 

 

Stilte 

 

Bemoediging en groet 

V. Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

Die hemel en aarde gemaakt heeft 

Die trouw houdt tot in eeuwigheid, 

en niet laat varen de werken van Zijn handen. 

 

V. Genade zij u en vrede van God onze Vader,  

van Jezus Christus onze Heer, 

door de heilige Geest 

G: amen 

 

Zanggroep: Over de heuvels 

 

Over de heuvels en stil in het dal 

Daar staat een kribbe, een schamele stal 

Over de bergen in ‘t wit van de nacht 

Daar werd het wonder, het wonder volbracht 

Glorie, gloria Christus geboren,  

Glorie, gloria, halleluja 

 

Vorsten zij kwamen in pracht en in praal 

Purper, scharlaken en oosterse taal 

Vorsten en volken zij brachten hun eer 

‘t Kind in de kribbe, zo lag het daar neer 

Glorie, gloria Christus geboren,  

Glorie, gloria, halleluja 

 

Eng’len bezingen het lied door de nacht 

Christus geboren, de vrede gebracht 

Feest in de hemel en feest op het veld 

Feest op de aarde, de mare verteld. 

Glorie, gloria Christus geboren,  

Glorie, gloria, halleluja  



 

 

Gebed 

 

Zanggroep (2 liederen): NLB 598, Als alles duister is, LvK 26: 1 t/m 3, Daar is uit ’s 

werelds duist’re wolken 

 

Bijbellezing Oude Testament: Job 1: 20 en 21a  

(20 Toen stond Job op, hij scheurde zijn kleren, schoor zijn hoofd kaal en wierp zich neer 

in het stof. 21 En hij zei: ‘Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt 

zal ik in haar schoot terugkeren.) 

 
Bijbellezing Nieuwe Testament: Lucas 2: 1-7 (NBG’51) 

 

Zanggroep: NLB 478: 1 en 2, Komt verwondert 

 

Overdenking 

 

Zanggroep (2 liederen): NLB 483: 1 t/m 3, Stille nacht 

 

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met een stil gebed en Onze Vader 

 

Collecte           

 

Zanggroep: NLB 487: 1 t/m 3, Eer zij God in onze dagen 

 

Zegen 

 

Zanggroep: NLB 481: Hoor de engelen: 1 t/m 3  


