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Thema Het Christuslied (Pnr. 427)   Lukas 2: 14 
 
Uitgesproken 25 december  1983  in de Ned.Herv.Kerk te ‘s-Gravendeel 
 
Orde van de dienst: 
 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Aanvangstekst: Er is een zoon voor ons gegeven 
 
Zingen Gezang 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. 

 
Onderwijs 1 Johannes 4: 20 

20 Indien iemand zegt: Ik heb God lief; en haat zijn broeder, die 
is een leugenaar; want die zijn broeder niet liefheeft, dien hij 
gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, Dien hij niet gezien 
heeft?  
21 En dit gebod hebben wij van Hem, namelijk dat die God 
liefheeft, ook zijn broeder liefhebbe. 
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1 Een iegelijk die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God 
geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren 
heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is.  
2 Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, 
wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren.  
3 Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en 
Zijn geboden zijn niet zwaar.  
4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is 
de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.  
5 Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus 
is de Zoon van God?  
6 Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk 
Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het 
water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest 
de waarheid is.  
7 Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het 
Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één.  
8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het 
water, en het bloed; en die drie zijn tot één.  
9 Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis 
van God is meerder; want dit is de getuigenis van God, welke 
Hij van Zijn Zoon getuigd heeft.  
10 Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in 
zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar 
gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God 
getuigd heeft van Zijn Zoon.  
11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige 
leven gegeven heeft; en  
ditzelve leven is in Zijn Zoon.  
12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van 
God niet heeft, die heeft het leven niet.  
13 Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam 
des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven 
hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.  

 
Zingen Gezang 379: 2 

2. Jezus, morgenster in 't dagen, 
zon des levens, eeuwig licht, 
glans van 's Vaders welbehagen, 
zaligmakend aangezicht, 
weest Gij onzer zielen dag 
in het oog der vaste hope, 
dat zij in 't gelove mag 
dezen levensdag doorlopen. 

 
Gebed 

 
Schriftlezing Lucas 2: 1-7 

1 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging 
van den keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou 
worden.  
2 Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrénius over Syrië 
stadhouder was.  
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3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar 
zijn eigen stad.  
4 En Jozef ging ook op van Galiléa, uit de stad Názareth, naar 
Judéa, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, 
(omdat hij uit het huis en geslacht van David was);  
5 Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde 
vrouw, welke bevrucht was.  
6 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld 
werden, dat zij baren zoude.  
7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in 
doeken, en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden 
geen plaats was in de herberg.  

 
Koor Al zo lief had God de wereld gehad 
 Een kindeke geboren 
 
Schriftlezing Lucas 2: 8-20 

8 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in 
het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde.  
9 En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid 
des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze.  
10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik 
verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;  
11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is 
Christus, de Heere, in de stad Davids.  
12 En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in 
doeken gewonden, en liggende in de kribbe.  
13 En van stonde aan was er met den engel een menigte des 
hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende:  
14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de 
mensen een welbehagen.  
15 En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren 
waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat 
ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, 
dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.  
16 En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het 
Kindeken liggende in de kribbe.  
17 En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het 
woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was.  
18 En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen 
hun gezegd werd van de herders.  
19 Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, 
overleggende die in haar hart.  
20 En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende 
God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen 
gesproken was.  

 
Zingen Psalm 149: 3 en 5 

3. De HEER gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den HEER verbeidt, 
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nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht. 
 
5. Nu zal, gelijk er staat geschreven, 
Gods volk in volle vrede leven. 
De boze vijand is verslagen. 
Prijs 's HEREN welbehagen! 
Na het duister der wereldnacht 
blinkt de luister van Gods geslacht. 
Hemel en aarde stemmen saam 
en prijzen 's HEREN naam. 

 
Preek Lukas 2: 14 

14 Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des 
welbehagens.  

 
Zingen Gezang 135 

1. Hoor, de englen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
Vreed' op aarde, 't is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
zingt met algemene stem 
voor het kind van Bethlehem! 
Hoor, de englen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
 
2. Hij, die heerst op 's hemels troon, 
Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
Hoor, de englen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
 
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! 

 
Dankgebed en voorbeden 
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Koor Heerlijk klonk het lied der englen 
 Kerstlied 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen  Gezang 476: 1, 4 en 5 

1. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, 
God uit God en Licht uit Licht; 
Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen 
spelend voor Gods aangezicht; 
engel Gods uit Isrels oude dagen, 
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, 
dienaar van Gods hoog bevel, 
kind der maagd, Immanuël! 
 
4. Mensenzoon tussen de kandelaren, 
Wortel Davids, Morgenster, 
blijf uw kerk vergaderen, bewaren, 
roep haar van nabij en ver. 
Laat de luchters branden van uw klaarheid, 
maak uw kerk tot pijler van uw waarheid, 
schuilplaats in de wildernis, 
huis waarin uw vrede is. 
 
5. Levensvorst, U loven de geslachten, 
en tot uw verborgen tijd 
blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 
't einde van haar bange strijd. 
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, 
uit die hoge heilsverwachting leven, 
tot zij op de jongste dag, 
met U triumferen mag. 

 
Zegen 
 
Zingen Ere zij God 


