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VOORBEREIDING
Muziek (Vivente)

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
De kaarsen op tafel en de kerstkaars worden aangestoken. 

Lied: LvK 146: 1, 2, 3 en 4 (de gemeente gaat staan)

1 Dit is de dag, die God ons schenkt,
waaraan thans ieder christen denkt;
hem viere, wat in ’t groot heelal
door Jezus is en wezen zal.

2 Men had Hem eeuwen lang verwacht;
en toen Gods tijdperk was volbracht,
toen zond Hij van zijn hoge troon
het heil der wereld ons, zijn Zoon.

3 O Gij ons heil, ons hoogste goed,
Gij werd een mens van vlees en bloed,
werd onze broeder, en door U
zijn wij Gods eigen kind’ren nu.

4 Als ik dit wonder vatten wil, 
dan wordt mijn geest van eerbied stil, 
aanbidt het, maar doorgrondt het niet, 
dat zo de liefde Gods geschiedt. 

Stilte
Bemoediging en groet
V Onze hulp is de naam van de Heer,

A die geschapen heeft, en scheppen zal: een nieuw begin.
V Die voor ons is en zal zijn: Vader-voor-eeuwig 

A Licht in ons midden, Adem van leven.
V De vrede die alle verstand te boven gaat, is met u allen!
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Lied: LvK: 146: 5 en 8

5 U, die voor ons geboren zijt,
U zij ons hart, ons lied gewijd.
Wij voegen juichend onze stem
bij ’t englenkoor van Bethlehem.

8 Dit is de dag, die God ons schenkt,
waaraan eens heel de wereld denkt;
hem viere, wat in ’t groot heelal
door Jezus is en wezen zal. (de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Kyriegebed

Glorialied: LB 487: 1 en 2

1 Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roep op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo. (2x)

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. (2x)
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SCHRIFT
Gebed

Moment voor jong en oud

Projectlied (mel.: LB 991)

A Langs Abraham, Izak en Jakob
gaat God op weg met zijn kind;
tot over de grens staat zijn zoon op
in liefde die overwint.

5 Zo staat in de lijn der verwachting
Maria van liefde bol.
In haar groeit het woord van ontroering.
De wereld wordt liefdevol.

B Getijden van moeder tot dochter,
verhalen van vader op zoon.
Het heil in de tijd ingevlochten
bij God is niets ongewoon.

Schriftlezing: Matteüs 1: 18-25
De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria
al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek
ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een
rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht
erover haar in stilte te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen
hem in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van
David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind
dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren.
Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun
zonden.’ Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij
monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger
zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven,’
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wat in onze taal betekent: ‘God is met ons’. Jozef werd wakker en
deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam zijn
vrouw bij zich, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze
haar zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus.

Lied: LB 482: 3

3 Godlof, een kind is ons geboren,
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons zal heten – 
die zoon zal ons tot vader zijn!
Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid,
de Eeuwige zal hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid.

Schriftlezing: Matteüs 2: 1-12
Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van
koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan.
Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is?
Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te
aanbidden.’ Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel
Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van
het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou
worden. ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat
het geschreven bij de profeet: “En jij, Betlehem in het land van Juda,
bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt
een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ Daarop riep Herodes
in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten
wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens
naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in
naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook
ik erheen kan gaan om het te aanbidden.’ Nadat ze de koning hadden
aangehoord gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien
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opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar
het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe
vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn
moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna
openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken
aan: goud en wierook en mirre. En omdat ze in een droom de aan-
wijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten
gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

Lied: LB 477: 4

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.

Overdenking

Orgelspel

Lied: LB 503

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

2 Wij lezen Gods wezen in.het kind dat hier licht.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in.ons donkerste uur.

3 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.
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4 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.

Pauze met chocolademelk en kerstkransjes en muziek (Vivente)

TOEWIJDING
Gebeden

Slotlied: LB 468: 2, 3, 4

2 Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.

3 Laat uw loflied samenvallen
met het lied der heiligen allen,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.

4 Aan de Koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren,
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.

Wegzending en zegen

Lied: Ere zij God

Collecten (bij de uitgang): 1. diaconie; 2. kerk; 3. Kinderen in de knel



GOD MET ONS, Nel Benschop

De hemel raakt de aarde aan,
een stralend licht is opgegaan;
Gods Zoon is tot ons ingegaan:
Immanuël is: God met ons.

God buigt zich tot de aarde neer,
geneest in Christus ’t oude zeer,
geeft ons verloren vrede weer:
Immanuël is: God met ons.

In ’t donker heeft een licht gestraald,
de engelen zijn neergedaald
en hebben ons Gods Woord vertaald:
Immanuël is: God met ons.

Een stal is maar een schamel oord,
maar niet te schamel voor het Woord;
God prijst hem zalig die het hoort:
Immanuël is: God met ons.

Geloven is geen ijdle waan;
de Wijzen zijn ons voorgegaan
om ’t ongehoorde te verstaan:
Immanuël is: God met ons.

En als dan God met ons wil zijn,
kan geen bezorgdheid, leed of pijn,
geen duivel zelfs tegen ons zijn:
Immanuël is: God met ons.
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