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Thema De wording van Jezus Chrsitus IV (Pnr. 620)  Matthéüs 2: 13-23 
Uitgesproken 27 december1987, ‘zondag van de onnozele kinderen’, in de 
Ned.Herv.Kerk te ‘s-Gravendeel 
 
Laatste dienst in een serie van vier over de proloog van Matthéüs. 
 
Orde van de dienst: 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet  
 
Zingen Lied 157: 1, 2 en 3 

1. Hoe helder staat de morgenster 
en straalt mij tegen van zo ver, 
de luister van mijn leven. 
Kom tot mij, zoon van David, kom, 
mijn Koning en mijn Bruidegom, 
mijn hart wil ik U geven. 
Lieflijk, vriendlijk, schoon en heerlijk, 
zo begeerlijk, mild in 't geven, 
stralend, vorstelijk verheven. 
 
2. Gij zijt mijn parel en mijn kroon, 
o Zoon van God, Maria's zoon, 
een hooggeboren Koning. 
O lelie die mijn hart bekoort, 
uw zoete evangeliewoord 
is louter melk en honing. 
Gij zijd altijd, hosianna, 
hemels manna, dat wij eten, 
nooit meer kan ik U vergeten. 
 
3. Gij schittert als een edelsteen, 
mijn hart is vol van U alleen, 
uw liefde doet mij leven. 
Hoe groei ik in uw lichte schijn, 
hoe bloei ik op, daar ik mag zijn 
een rank met U verweven. 
Aan U blijft nu heel mijn leven 
weggegeven, om te ontvangen 
U, mijn liefde, mijn verlangen. 
 

Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Lied 257 

1. Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
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amen, zij ons eeuwig lot! 
 
Gebed om de opening van het Woord 

 
Schriftlezing  Matthéüs 2: 13-23 

13 Toen zij weggetrokken waren, zie, een engel des Heren 
verschijnt Jozef in de droom en zegt: Sta op, neem het kind 
en zijn moeder en vlucht naar Egypte, en blijf aldaar, totdat 
Ik het u zeg; want Herodes zal alles in het werk stellen om 
het kind om te brengen. 14 Hij stond op en hij nam in de 
nacht het kind en zijn moeder en week uit naar Egypte, 15 en 
daar bleef hij tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou 
worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, 
toen hij zeide: Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen.  
16 Toen Herodes zag, dat hij door de wijzen misleid was, 
ontstak hij in hevige toorn en zond bevel om in Betlehem en 
het gehele gebied daarvan al de jongens van twee jaar oud 
en daar beneden om te brengen, in overeenstemming met de 
tijd, die hij bij de wijzen had uitgevorst. 17 Toen werd 
vervuld het woord, gesproken door de profeet Jeremia, toen 
hij zeide:  
18 Een stem is te Rama gehoord, geween en veel geklaag:  
Rachel, wenend om haar kinderen, weigert zich te laten 
troosten, omdat zij niet meer zijn.  
19 Toen Herodes gestorven was, zie, een engel des Heren 
verschijnt in de droom aan Jozef in Egypte, 20 en zegt: Sta 
op, neem het kind en zijn moeder en reis naar het land 
Israël, want zij, die het kind naar het leven stonden, zijn 
gestorven. 21 En hij stond op en hij nam het kind en zijn 
moeder en kwam in het land Israël. 22 Toen hij echter 
hoorde, dat Archelaüs koning over Judea was in de plaats van 
zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. En van 
Godswege in de droom gewaarschuwd, ging hij naar het 
gebied van Galilea, 23 en, daar gekomen, vestigde hij zich in 
een stad, genaamd Nazaret, opdat in vervulling zou gaan 
hetgeen door de profeten gesproken is, dat Hij Nazoreeër zou 
heten.  

 
Zingen Lied 154: 1 en 2 

1. O Kerstnacht, schoner dan de dagen, 
hoe kan Herodes 't licht verdragen, 
dat in uw duisternisse blinkt 
en wordt gevierd en aangebeden? 
Zijn hoogmoed luistert naar geen reden, 
hoe schel die in zijn oren klinkt. 
 
2. Hij poogt de Onnoozle te vernielen 
door 't moorden van onnoozle zielen, 
en wekt een stad- en landgeschrei 
in Bethlehem en op den akker 
en maakt de geest van Rachel wakker, 
die waren gaat door beemd en wei. 
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Preek  
 
Zingen Lied 130 

1. De nacht is haast ten einde, 
de morgen niet meer ver. 
Bezing nu met verblijden 
de heldre morgenster. 
Wie schreide in het duister 
begroet zijn klare schijn, 
als hij met al zijn luister 
straalt over angst en pijn. 
 
2. Zo is ons God verschenen 
in onze lange nacht. 
Hij die de englen dienen, 
die eeuwen is verwacht, 
is als een kind gekomen 
en heeft der wereld schuld 
nu zelf op zich genomen 
en draagt ze met geduld. 
 
3. Hoevele zwarte nachten 
van bitterheid en pijn 
en smartelijk verwachten 
ons deel nog zullen zijn 
op deze donkre aarde, 
toch staat in stille pracht 
de ster van Gods genade 
aan 't einde van de nacht. 
 
4. God lijkt wel diep verborgen 
in onze duisternis, 
maar schenkt ons toch een morgen 
die vol van luister is. 
Hij komt ons toch te stade 
ook in het strengst gericht. 
Zijn oordeel is genade, 
zijn duisternis is licht. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen  Psalm 79: 3, 4 en 5 

3. Het kwaad dat onze vaderen bedreven, 
reken het ons niet toe, schenk ons het leven. 
Zie onze zwakheid aan, God van genade, 
en doe verzoening over onze daden. 
O Heilige, beschaam / ter wille van uw naam 
die Israël schofferen. 
Moet dan hun drieste spot / zeggen: Waar is hun God? 
Waar is Hij nu, de Here? 
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4. Doe voor ons oog de volkeren ervaren 
dat Gij het bloed hoort roepen van de aarde. 
Die zijn gekerkerd, Heer, verneem hun klachten, 
strek uit uw arm naar wie hun vonnis wachten. 
God Israëls, zie aan / de hoon U aangedaan 
door wat wij lijden moeten. 
Zij hebben U gesmaad: / vergeld het hun en laat 
hen zevenvoudig boeten. 
 
5. O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, 
wij zijn de schapen die uw roepstem horen, 
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden 
aan stille waatren en in groene weiden. 
Geslacht meldt aan geslacht / uw goedheid en uw kracht, 
de grootheid van uw daden. 
Zo gaat een blinkend spoor / van lof de eeuwen door. 
Wij prijzen uw genade. 
 

 
Zegen 
 
  


