
Orde van dienst voor de kerstviering op 25 december 
2017 in de Oude Kerk te Borne. 
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voorganger: ds. Gerco Veening 
                                 organist: Jan Braakman 

         koster: Marianne Schipper 
         lector: Siewert Steenwijk. 

 

 

 



VOORBEREIDING 
 
de klokken luiden 
 
orgelspel voor de dienst 
 
welkom namens de kerkenraad 
 
aansteken van de paaskaars 
 
aansteken van de 5e kaars en gedicht 
 

de gemeente gaat staan 
 
zingen: lied 478:1,2 

 

     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. 

 

 

    Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
    hoe men Hem in doeken windt, 
    die met zijne godheid wandelt 
    op de vleugels van de wind. 
    Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 
    zonder teken van verstand, 
    die de hemel moet verblijden, 
    die de kroon der wijsheid spant. 
    Ziet, hoe tere is de Here, 
    die ’t al draagt in zijne hand. 
 
moment van stilte 
 



bemoediging en groet 
v Onze hulp is in de Naam van de Heer 
a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v De Heer zal bij u zijn 
a DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
                                                            de gemeente gaat zitten 
 
zingen psalm 98:1,2 

 

       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. 

 

 

       Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 

 
kyriegebed 

 
 
 
 
 
 
 



zingen: lied 506: 1,2,4 

 

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

 

 

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! 

 

 

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! 

 
gebed om de Geest 
 
lezing: Jeremia 23: 5 – 8 
 
zingen: lied 503 
 



 

 
Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron, 
de oorsprong der schepping, de opgaande zon: 
dit leven zal stralen, door de hemel bemind. 
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind. 

 

 

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. 

 

 

Hier tussen de schapen is Hem uit het hout 
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd. 
Die is deze herder tot eerste tehuis; 
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis. 

 

 

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. 

 
lezing: Johannes 1: 1 – 14 
 
zingen: lied 494 

 

Vanwaar zijt Gij gekomen, 
wij wisten niets van U. 
In onze stoutste dromen 
was God nooit hier en nu. 
Een nieuwe God zijt Gij 
die onder ons wilt wonen, 
zo ver weg, zo dichtbij 

 

 

Gij zijt ons doorgegeven 
een naam, een oud verhaal 
uw woorden uitgeschreven 
in iedere mensentaal. 
Ons eigen levenslot 



met uw geluk verweven, 
zo zijt Gij onze God. 

 

 

Gij zijt in ons verloren 
wij durven U niet aan, 
uw stem in onze oren, 
uw komst in ons bestaan. 
Een woord van vlees en bloed 
een kind voor ons geboren, 
een mens die sterven moet. 

 
preek 
 
zingen: lied 499 

 

Nu gaat de hemel open, 
de aarde raakt in bloei, 
de vrede daalt van boven, 
God lacht de mensen toe. 

 

 

Een kind ligt in de kribbe, 
Gods Zoon gaat onze gang, 
het leven kan beginnen, 
geluk ligt voor de hand. 

 

 

Het woord is vlees geworden, 
God drukt ons aan het hart, 
Hij heeft zijn Zoon gezonden, 
van ons een bloedverwant. 

 

 

Hij zit bij ons aan tafel, 
Hij deelt met ons zijn brood, 
zijn God is onze Vader, 
Hij is een huisgenoot. 

 

 
O broeder in ons midden, 
Gods strijd om ons bestaan, 



wij willen U aanbidden, 
wij leven in uw naam. 

 
dankgebed 
voorbeden 
stil gebed 
Onze Vader 
       Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 
 laat uw koninkrijk komen 
 en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
 Vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 
 En breng ons niet in beproeving. 
 maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 Want aan u behoort het koningschap, 
 de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
 Amen. 
 
inzameling van de gaven 
 
slotlied: Ere zij God (staande) 
Ere zij God 
vrede op aarde 
in de mensen een welbehagen. Amen 
 
zegen 

 
Na de dienst is er koffie, thee of fris in de Potkamp. 
Wij nodigen iedereen daarvoor van harte uit! 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
  

 
  

  


