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Koor zingt: ‘Wohl mir daß ich Jesum habe (J.S. Bach) 

 

Welkom en mededelingen 

 

Zingen (staande): Gezang 145 

 

1. Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, 

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 

Hier al op dit aard’rijk zijt Gij gezien nooit meer. 

Kyriëleis. 

 

2. Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 

dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 

“Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 

Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.” 

Kyriëleis. 

 

3. Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land, 

zij zochten onzen Here met offerand. 

Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud 

Ter eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 

Kyriëleis. 

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen: Gezang 143 

 

1. Stille nacht, heilige nacht! 

Davids Zoon, lang verwacht, 

die miljoenen eens zaligen zal, 

wordt geboren in Bethlehems stal, 

Hij, der schepselen Heer, 

Hij, der schepselen Heer. 
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2. Hulp’loos Kind, heilig Kind, 

dat zo trouw zondaars mint, 

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 

wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 

Leer me U danken daarvoor. 

Leer me U danken daarvoor. 

 

3. Stille nacht, heilige nacht! 

Vreed' en heil wordt gebracht 

aan een wereld, verloren in schuld; 

Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

Amen, Gode zij eer! 

Amen, Gode zij eer! 

 

Gebed 

 

Koor zingt: ‘Als ‘t donker wordt’ 

 

Schriftlezing: Jesaja 9 : 1 t/m 6 

1 Het volk dat in duisternis ronddoolt 

ziet een schitterend licht. 

Zij die in het donker wonen 

worden door een helder licht beschenen. 

2 U hebt het volk weer groot gemaakt, 

diepe vreugde gaf u het, 

blijdschap als de vreugde bij de oogst, 

zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 

3 Het juk dat op hen drukte, 

de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, 

u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 

4 Iedere laars die dreunend stampte 

en elke mantel waar bloed aan kleeft, 

ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 

5 Een kind is ons geboren, 

een zoon is ons gegeven; 

de heerschappij rust op zijn schouders. 
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Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 

Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 

6 Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. 

Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, 

van nu tot in eeuwigheid. 

Daarvoor zal hij zich beijveren, de H E E R  van de hemelse machten. 

 

Zingen: Lied 121 : 1, 2 en 3 (Zingende Gezegend) 

 

1.  In de nacht gekomen 

kind van hogerhand, 

licht in blinde ogen, 

licht dat zingend brandt, 

kom in onze dagen, 

kom in onze nacht, 

hoor de aarde klagen – 

Heer, de wereld wacht! 

 

2. In de nacht gekomen 

kind dat met geduld 

eeuwenoude dromen 

eindelijk vervult, 

kom in onze dagen, 

kom in onze nacht, 

kom met uw gestage, 

milde overmacht. 

 

3. In de nacht gekomen 

onmiskenbaar kind, 

kom, doorwaai de bomen, 

zachte zuidenwind, 

kom in onze dagen, 

kom in onze nacht, 

dat wij niet meer vragen 

waar uw komst op wacht. 
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Koor zingt: ‘Licht in onze ogen’  

Koor zingt couplet 1, 2, 3, 6 en 7 

Gemeente zingt mee met couplet 4, 5 en 8 

 

4. Bloesem in de winter, 

roze dageraad, 

wees ons teken dat de 

Zon verschijnen gaat! 

 

5. Regen uw gerechtigheid 

en bevrucht de aard’, 

tot de trouw ontkiemt en 

vrede bloeien gaat! 

 

8. Kyrie eleison, 

wees genadig, Heer! 

Breng ons naar de morgen, 

wacht niet langer meer! 

 

Schriftlezing: Lucas 2 : 1 t/m 14 

 

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 inschrij-

ven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazaret 

in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van 

David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande 

vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling 

aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in 

een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het 

nachtverblijf van de stad. 

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 wer-

den ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrok-

ken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws 

brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad 

van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het 
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teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek 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 alle mensen die hij liefheeft.’  

 

Koor zingt: ‘In de stad van David’ 

Koor zingt couplet 1, 2 en 3 

Gemeente zingt mee met couplet 4 

 

4. Eenmaal zien ook onze ogen  

Hem die ons zijn liefde toont, 

want dat Kind is onze Heiland 

die nu in de hemel woont. 

Hij brengt al Gods kind'ren thuis 

bij Hem in het vaderhuis. 

 

Schriftlezing: Lucas 2 : 15 t/m 20 

15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen  

elkaar: ‘Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is 

en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen 

Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het kind zagen, 

vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 Allen die het hoorden stonden 

verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze 

woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl ze 

God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het 

hun was gezegd. 

 

Zingen: Gezang 138 : 2, 3 en 4 

 

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.
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3. Het licht van de Vader, 

licht van den beginne, 

zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: 

goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 

4. O Kind, ons geboren, 

liggend in de kribbe, 

neem onze liefde in genade aan! 

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 

Preek 

“...en niemand hoefde Hem iets over de mens te vertellen, 

want Hij wist zelf wat er in een mens omgaat”  (Johannes 2 : 25) 

 

Koor zingt: ‘Christ be with me’ 

 

Gebeden 

 

Koor zingt: ‘Geef vrede’ 

 

Inzameling van de gaven 

 

Slotlied: Gezang 134 

 

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. 
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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. 

 

3. Lam van God, Gij hebt gedragen 

alle schuld tot elke prijs, 

geef in onze levensdagen 

peis en vreê, kyrieleis. 

Gloria in excelsis Deo, 

gloria in excelsis Deo. 

 

 

Zegen 

 
 


