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Zingen Gez. 134: 1  

 

 
 
Votum en groet 
 
Zingen Gez. 145: 1, 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. 



Zingen Gez. 132: 1, 3 
 

 
 
Die bloem van Gods behagen,  
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen,  
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood,  
God komt zijn volk bezoeken 
in 't midden van de dood. 
 
 

Gebed 
 
Uit de Bijbel: Jes. 11: 1-10 
1 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï,en 
een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen.  2 Op Hem zal de Geest van 
de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en 
sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. 3 Zijn ruiken zal zijn 
in de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij 
zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen. 4 Hij zal de armen recht doen in 
gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid 
vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de 
adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. 5 Want gerechtigheid zal de 

gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel. 
6 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok 
neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, 
een kleine jongen zal ze drijven. 7 Koe en berin zullen samen weiden, hun 
jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. 
8 Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van 
een gifslang zal een peuter zijn hand steken. 9 Men zal nergens kwaad doen of 
verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de 
kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. 
10 Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor 
de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal 

heerlijk zijn.  
 
 



Zingen Ps. 72: 1, 2 
 
Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan 's konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvlen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 
 

Zolang de zon des daags zal rijzen, 
de maan schrijdt door de nacht, 
moet al het volk hem eer bewijzen, 
hem loven elk geslacht. 
Hij moge mild zijn als de regen, 
het land tot lafenis. 
Vrede zal bloeien allerwegen, 
totdat geen maan meer is. 

Uit de Bijbel: Luc. 2: 1-14 
1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel 
de wereld ingeschreven moest worden. 2 Deze eerste inschrijving vond plaats toen 
Cyrenius over Syrië stadhouder was. 3 En ze gingen allen op weg om ingeschreven te 
worden, ieder naar zijn eigen stad. 4 Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad 
Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis 
en het geslacht van David was, 5 om ingeschreven te worden met Maria, zijn 
ondertrouwde vrouw, die zwanger was. 6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de 
dagen vervuld werden dat zij baren zou, 7 en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, 
wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was 
in de herberg. 8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open 
veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. 9 En zie, een engel van de Heere 
stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer 
bevreesd. 10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u 
grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 11 namelijk dat heden voor u geboren 
is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere. 12 En dit zal voor u het 
teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. 13 En 
plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en 
zei: 14 Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een 
welbehagen. 

 
Zingen Gez. 143 
 

 
 
Hulploos 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. 
 

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! 

Verkondiging 



Zingen Gez. 138: 1, 3, 4 
 

 
 
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. 
 

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. 

Gebed 
 
Inzameling 
 
Zingen Gez. 135: 1, 3  
 

 
 
Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt, taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af, ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein, nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de englen zingen de eer, van de nieuw geboren Heer! 
 
Zegen 
 
Zingen Ere zij God 


