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Thema Het Woord is mens geworden (Pnr.1249)  Johannes 1: 14 
Uitgesproken 25 december 2007 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Jessica Wiegeraad  
Muzikale begeleiding Martin de Jong en Erwin Schraa 
 
U luistert naar : een opname van 25 december 5.097,78 cm het Open Hof te 
Kampen. 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en aansteken van de kaarsen 
 
Zingen Lied 138: 1, 2, 3 en 4 

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 
 
Aanvangstekst Johannes 1: 14 
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14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van 
goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de 
grootheid van de enige Zoon van de Vader. 

  
Zingen Lied 139: 1, 2 en 3 
 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 Geen idee waar vandaan 
 
Zingen Opwekking 277 

Machtig God sterke Rots  
U alleen bent waardig  
Aarde en hemel prijzen U  
Glorie voor uw naam   
Lam van God hoogste Heer   
Heilig en rechtvaardig  
Stralend Licht Morgenster   
Niemand is als U   
Prijs de Vader prijs de Zoon   
Prijst de Geest die in ons woont   
Prijst de Koning der heerlijkheid   
Prijst Hem tot in eeuwigheid 
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Gebed  om de opening van het Woord 
 
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. 
 
2. Voor ik als kind ter wereld kwam, 
zijt Gij voor mij geboren. 
Eer ik een woord van U vernam, 
hebt Gij mij uitverkoren. 
Voor dat uw hand mij heeft gemaakt, 
werd Gij een kindje, arm en naakt, 
hebt Gij U mij gegeven. 
 
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. 

 
Kindernevendienstproject: sporen van het licht 
 
Schriftlezing Hebreeën 1: 1-6 

1 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het 
verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, 2 maar nu 
de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, 
die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de 
wereld heeft geschapen. 3 In hem schittert Gods luister, hij is zijn 
evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij 
heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, 
plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, 
4 ver verheven boven de engelen omdat hij een eerbiedwaardiger 
naam heeft ontvangen dan zij. 5 Tegen wie van de engelen heeft 
God immers ooit gezegd: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag 
verwekt’? Of: ‘Ik zal een vader voor hem zijn, en hij voor mij een 
zoon’? 6 Maar wanneer hij de eerstgeborene de wereld weer 
binnenleidt, zegt hij: ‘Laten al Gods engelen hem eer bewijzen.’ 

 
Zingen Lied 151 

1. O Christus, woord der eeuwigheid, 
dat naar ons uitging in de tijd 
en daad werd, mens van hoofd tot voeten, 
wij danken U, God die Gij zijt, 
dat Gij ons menslijk wilt ontmoeten. 
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2. Hoe hadden wij U ooit verstaan, 
waart Gij niet tot ons uitgegaan, 
o levenswoord van den beginne? 
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan, 
o Christus, treed ons leven binnen. 
 
3. Gij werd een mens, maar zonder eer, 
die in de wereld geen verweer, 
niets heerlijks had voor mensenogen. 
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer, 
geef dat wij U herkennen mogen. 

 
Schriftlezing Johannes 1: 1-14 

1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het 
Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor 
ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 
4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de 
mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft 
het niet in haar macht gekregen.  
6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette 
Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, 
opdat iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, 
maar hij was er om te getuigen van het licht: 9 het ware licht, dat 
ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10 Het Woord was in 
de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de 
wereld hem niet. 11 Hij kwam naar wat van hem was, maar wie 
van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12 Wie hem wel 
ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven 
om kinderen van God te worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke 
wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een 
man, maar uit God.  
14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van 
goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de 
grootheid van de enige Zoon van de Vader. 

 
Zingen Lied 150: 

1. In den beginne was het woord, 
op aarde is zijn stem gehoord 
die spreken wil tot elk geslacht, 
Hij werd geboren in de nacht. 
 
2. Hij werd geboren in de nacht 
die al het licht heeft voortgebracht, 
aan zon en maan zijn teugel legt, 
Hij is de Heer, Hij werd een knecht. 
 
3. Hij is de Heer, Hij werd een knecht, 
op Hem wordt alle last gelegd, 
Hij woont temidden van het kwaad, 
Hij troont in onze lage staat. 
 
4. Hij troont in onze lage staat 
waar al wat leeft verloren gaat, 
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Hij kwam toen niemand naar Hem riep, 
dit licht dat zoveel luister schiep. 
 
5. Dit licht dat in het duister sliep 
is God die ons bij name riep, 
Hij roept totdat Hij wordt gehoord, 
in den beginne was het woord. 

Preek 
 
Zingen Lied 146 in wisselzang 

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 God ons heil, ons hoogste goed, 
Gij werd een mens van vlees en bloed, 
werd onze broeder, en door U 
zijn wij Gods eigen kindren 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. 
 
5. U, die voor ons geboren zijt, 
U zij ons hart, ons lied gewijd. 
Wij voegen juichend onze stem 
bij 't englenheir van Bethlehem. 
 
6. Geloofd die komt in 's Heren naam! 
Wij christnen zeegnen U te zaam, 
U, vredevorst, der vaadren wens, 
U zaligmaker, God en mens! 
 
7. Roem, hemel, die geboortedag, 
de schoonste, die de wereld zag; 
juich, aarde, nu ge uw koning ziet, 
zing Hem een nooit gezongen lied. 
 
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. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
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Zingen Lied 135: 1, 2 en 3 

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! 

Zegen 
 
Zingen  ‘Ere zij God’ 


