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Inleidend orgelspel 
 

Afkondigingen 
 

Zingen van kerstliederen: 
 

“Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk 

wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij 
is Christus, de Heere.” 

 

 
Laat ieder het horen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wil daarom niet klagen, 
Maar dankbaar gewagen, 

Van blijdschap en vrede, voor ons bereid. 
Van ´t Kind dat het leven, 

Weer glans heeft gegeven, 
Hem zij al de glorie in eeuwigheid  

 
refrein 

 
 

Komt allen tezamen 
 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde; 
Kom nu, o kom nu naar Bethelehem! 

Zie nu de vorst der eng-len hier geboren. 
Kom, laten wij aanbidden, 
Kom, laten wij aanbidden, 

Kom, laten wij aanbidden die Koning. 
 

De hemelse eng-len 
Riepen eens de herders. 

Weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbied-ge schreden! 

Kom, laten wij aanbidden, 
Kom, laten wij aanbidden, 

Kom, laten wij aanbidden die Koning. 
 

Het licht van de Vader, 
Licht van den beginne, 

Zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 
Goddelijk kind, gewonden in de doeken! 

Kom, laten wij aanbidden, 
Kom, laten wij aanbidden, 

Kom, laten wij aanbidden die Koning.  
 
 
 
 
 



 
Stille nacht, heilige nacht! 

 
Stille nacht, heilige nacht! 

Davids Zoon, lang verwacht, 
Die miljoenen eens zaligen zal 

Werd geboren in Bethlehems stal 
Hij, der schepselen Heer’ 
Hij, der schepselen Heer’. 

 
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! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



De handdruk 1 
 
 

Stil gebed 2 
 
 

Votum en groet 3 
 
 

Zingen: Psalm 102 vers 7 
 

Gij zult opstaan, ons beschermen, 
Over Sion U ontfermen, 

Want de tijd, Uw stad voorspeld, 
Aan haar leed ten perk gesteld, 

Die zo lang gewenste dagen 
Van Uw gunstrijk welbehagen, 
Zijn, o God, in 't eind geboren; 

Gij, Gij zult haar klacht verhoren. 
 
 

De Wet des Heeren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 De ouderling van dienst draagt met een handdruk de verantwoordelijkheid voor de dienst aan de 

predikant over en wenst hem Gods zegen toe. 
2
 Een ieder bidt in stilte om een zegen voor deze kerkdienst. 

3
 Votum betekent “wijding”. De dienst wordt aan God gewijd. De dominee spreekt namens de 

gemeente uit dat wij in de dienst al onze hulp van God verwachten. In de groet worden wij door God 

Zelf begroet.   

 



Zingen: Psalm 65 vers 2 
 

Een stroom van ongerechtigheden 
Had d' overhand op mij; 

Maar ons weerspannig overtreden 
Verzoent en zuivert Gij. 

Welzalig, dien Gij hebt verkoren, 
Dien G' uit al 't aards gedruis 

Doet naad'ren, en Uw heilstem horen, 
Ja, wonen in Uw huis. 

 
 

Gebed 4 
 
 

Schriftlezing (1): Johannes 1: 1 – 18  5 
 

1.In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was 
God.  
2. Dit was in het begin bij God.  
3. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen 
ding gemaakt dat gemaakt is.  
4. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. 
5. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet 
begrepen.  
6. Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes.  
7. Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen 
door hem geloven zouden.  
8. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen.  
9. Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens 
verlicht.  
10. Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld 
heeft Hem niet gekend.  
11. Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 
12. Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven 
kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;  

                                                 
4
 We bidden om de hulp van de Heilige Geest bij het lezen van de Bijbel en voor de preek. Ook doen 

we voorbede in het gebed na de preek. 
5
 Een gedeelte uit de Bijbel wordt nu gelezen. 



13. die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een 
man, maar uit God geboren zijn.  
14. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij 
hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene 
van de Vader), vol van genade en waarheid.  
15. Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj was het van Wie ik zei: 
Deze Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik.  
16. En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op 
genade.  
17. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er 
door Jezus Christus gekomen.  
18. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot 
van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard. 

 
 
 

Schriftlezing (2): Lukas 2: 1 - 7 
 

De geboorte van Jezus 
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. 

 
 

Collecte 
 
 



Zingen: Psalm 132 vers 9 en 10 
 

Want Sion is van God begeerd, 
't Wordt met Zijn woning hoog vereerd; 

"Hier", sprak Hij, Die het al beheert, 
"Hier zal Ik wonen naar Mijn lust; 
Hier is in eeuwigheid Mijn rust." 

 
'k Zal Sions, 'k zal der armen spijs, 
Hier zeeg'nen op de ruimste wijs; 
Hier zal Ik, Mijnen naam ten prijs, 

De priesters met Mijn heil bekleên, 
En 't volk doen juichen weltevreên. 

 
 

Prediking 6 
 

Tekst van de preek: Johannes 1 vers 14 
En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond  

(en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de 
Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid 

 
Amen 7 

 
 

Zingen: Lofzang van Maria vers 5 
 

Die stout zijn op hun macht, 
Heeft Hij versmaad, veracht, 

Gestoten van de tronen; 
Maar Hij verhoogt en hoedt 

Het nederig gemoed, 
Waarin Zijn Geest wil wonen. 

 
 

                                                 
6
 In onze diensten staat de preek centraal. Het is uitleg en toepassing van het gelezen Bijbelgedeelte, 

zodat het Woord van God ook klinkt in onze tijd en we eraan gehoor zullen geven. 
7
 In deze dienst klinkt steeds het woord “amen”. Het betekent: het is vast en zeker. Met dit woord 

betuigt de gemeente instemming met wat haar van God gezegd wordt: het is waar, laten we er gehoor 

aan geven.   



Dankgebed  
 
 

Zingen: Psalm 72 vers 10 en 11 (staande) 
 

Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, 
't Gezegend heidendom 

't Geluk van dezen Koning prijzen, 
Die Davids troon beklom. 

Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 
Bekleed met mogendheên; 

De HEER’, in Israël geprezen, 
Doet wond'ren, Hij alleen. 

 
Zijn Naam moet eeuwig´ eer ontvangen; 

Men loov' Hem vroeg en spâ; 
De wereld hoor', en volg' mijn zangen, 

Met amen, amen na. 
Zegenbede 8 (staande) 

 
 

Na de zegenbede wordt (staande) het “Ere zij God” gezongen  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
8
 De predikant geeft ons namens God de zegen mee. Deze bede is een vaste en betrouwbare belofte van 

God: Hij gaat met ons mee.   



 
 
 
 
 
 
 
 

 Ere zij God  
 

Ere 
zij God, 

ere zij God, 
in de hoge, in 
de hoge, in de 

hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde, in de men- 
sen 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 men- 
sen 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 welbeha- 
gen. Amen, 

Amen 





 


