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Thema  Ik kniel aan Uwe kribbe neer (Pnr. 1321) Lukas 2  
Uitgesproken in één van de twee morgendiensten  in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Harrianne Rigterink  
Orgel Henk Kamphof 
Muzikale begeleiding Anneriek, Eline, Harmen, Remi en Henk 
 
U luistert naar: een opname van 25 december 2009 in het Open Hof te Kampen. 
 
Orde van de dienst: 
 
De kinderen steken de kaarsjes aan. 
 
Zingen Lied 138 

1. Komt allen tezamen, 
jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der englen hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
2. De hemelse englen 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
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.  
  

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
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Aanvangstekst De Vrede van Christus voor jou 
 

Zingen Lied 139 
1. Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuwgeboren kind! 
Ziet, die 't woord is, zonder spreken, 
ziet, die vorst is, zonder pracht, 
ziet, die 't al is, in gebreken, 
ziet, die 't licht is, in de nacht, 
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, 
wordt verstoten, wordt veracht. 
 
2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
hoe men Hem in doeken bindt, 
die met zijne godheid wandelt 
op de vleugels van de wind. 
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 
zonder teken van verstand, 
die de hemel moet verblijden, 
die de kroon der wijsheid spant. 
Ziet, hoe tere is de Here, 
die 't al draagt in zijne hand. 
 
3. O Heer Jesu, God en mense, 
die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij wat ik door U wense, 
geef mij door uw kindsheid raad. 
Sterk mij door uw tere handen, 
maak mij door uw kleinheid groot, 
maak mij vrij door uwe banden, 
maak mij rijk door uwe nood, 
maak mij blijde door uw lijden, 
maak mij levend door uw dood! 

 
Lofprijzing Kolossenzen 12: 12-19 

 12 Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat 
om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht.  
13 Hij heeft ons gered uit de macht  van de duisternis en ons 
overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon,  
14 die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze 
zonden.  
15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel 
de schepping:  
16 in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde,  
het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en 
krachten, alles is door hem en voor hem geschapen.  
17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.  
18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij,  
eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn:  
19 in hem heeft heel de volheid willen wonen  
20 en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen,  
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alles op aarde en alles in de hemel,  
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.  

 
Zingen Midden in de winternacht, ging de hemel open. 

Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen  
 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren!  
 
Vrede was er overal, wilde dieren kwamen 
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.  
 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren!  
 
Ondanks winter sneeuw en ijs bloeien de bomen, 
wanthet aardse paradijs is vannacht gekomen.  
 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren!  
 
Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister 
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister  
 
Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan 
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom 
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen 
Christus is geboren! 
 

Zingen Luidt klokjes klingelingeling, 
luidt klokjes kling. 
Laat de boodschap horen, 
Jezus is geboren. 
Met die blijde klanken, 
willen wij God danken. 
Luidt klokjes klingelingeling, 
Luidt klokjes kling.  
 
Kling klokjes klingelingeling, 
kling klokjes kling. 
Kerstmis is gekomen, 
met zijn groene bomen 
en in alle landen, 
gaan de kaarsjes branden. 
Kling klokje klingelingeling, 
kling klokje kling. 
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Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Lukas 2: 1-7 

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 inschrijven, 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 Betlehem 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.  
 

Zingen Een arme stal in Betlehem, 
heel klein en onbekend. 
Daar wordt geboren ´t Kind van God, 
dat ons de vrede brengt. 
Op bergen en in dalen, 
in tempel, huis en stal, 
Gods liefde straalt waar mensen zijn. 
Het licht schijnt overal. 

 
Schriftlezing Lukas 2: 8-14 

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 werden ze 
omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig 
schrokken.  
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, deHeer.  
12 Dit zal voor jullie het 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. 

 
Zingen 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 (2x)  
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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)  
 
Lam van God, Gij hebt gedragen  
alle schuld tot elke prijs  
geef in onze levensdagen  
peis en vree, kyrieleis  
Gloria in excelsis Deo (2x)  

 
Schriftlezing Lukas 2: 15-21 

15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de 
herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem 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.  
21 Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou 
worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog 
voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. 

 
Zingen Lied 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 aardrijk 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. 

 
Verhaal voor de kinderen 
 
Preek  
 
Zingen Wees stil (melodie Opwekking 464) 
 

Wees stil, want nu nadert ons de Heer 
De Heilige is hier 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  Ik kniel aan Uwe kribbe neer 

 6 van 6 

Kom buig je nu voor Hem neer 
En geef Hem alle eer 
Hij rein van hart en mond 
Wij staan op heilge grond 
Wees stil, want nu nadert ons de Heer 
De Heilige is hier 
 
Wees stil, want de glorie van de Heer 
Zet heel de aard’ in vlam 
Hij brandt vol van heilig vuur 
Bekleedt de hoogste rang 
Een bovenaards gezicht 
Koning die straalt van licht 
Wees stil, want de glorie van de Heer 
Zet heel de aard’ in vlam 
 
Wees stil, want de kracht van onze Heer 
Beweegt zich in dit huis 
Zijn liefde en ontferming schept 
Voor iedereen een thuis 
Nooit uit zijn hand geroofd 
Wordt wie in Hem gelooft 
Wees stil, want de kracht van onze Heer 
Beweegt zich in dit huis 
Wees stil.... 
 
Tekst en muziek: David J. Evans 
Ned. vertaling: Bart Gijsbertsen 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 141 

1. Ik kniel aan uwe kribbe neer, 
o Jezus, Gij mijn leven! 
Ik kom tot U en breng U, Heer, 
wat Gij mij hebt gegeven. 
O, neem mijn leven, geest en hart, 
en laat mijn ziel in vreugd en smart 
bij U geborgen wezen. 
 
 
3. Temidden van de nacht des doods 
zijt Gij, mijn zon, verrezen. 
O zonlicht, mild en mateloos, 
uw gloed heeft mij genezen. 
O zon die door het donker breekt 
en 't ware licht in mij ontsteekt, 
hoe heerlijk zijn uw stralen. 

 
Zegen 


