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Thema: Zie, uw Koning (Pnr.1402)  Hebreeën 1: 6 
Uitgesproken 25 december 2011 in het Open Hof te Kampen 
 
Kerkelijk jaar: Kerstfeest, 1e kerstdag 
  

‘Een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.’ 
(Jesaja 9:5) 

 
Synagogaal jaar: Synagogaal jaar: 29 Kislev, dag 5 van Chanoekafeest 

 
Op het leesrooster van de synagoge stond gisteren 
Genesis 41:1 – 44:17 (parasja Mikeets = Aan het eind van). 

 
Ouderling van dienst : Jonnie Bosch  
Organist : Ad de Hoop 
Violist : Monique van  den Hoed  
 
U luistert naar : de dienst van 9.00 uur op Eerste Kerstdag 2011  
 
Orde van de dienst: 
 
Muziek 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aansteken van de kaarsen 

Vier weken lang 
Trokken we achter de wijzen aan 
Om te zoeken naar een koning 
En kijk waar wij nu staan:  
In een stal werd hij gevonden 
De koning van het licht 
Die als een stralende zon 
Zijn warmte op ons richt. 

 
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. 
 
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, 
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die in de wereld geen verweer, 
niets heerlijks had voor mensenogen. 
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer, 
geef dat wij U herkennen mogen. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Hebreeën 1: 6 

 6 Maar wanneer hij de eerstgeborene de wereld weer binnenleidt, 
zegt hij: ‘Laten al Gods engelen hem eer bewijzen.’ 
 

Zingen Lied 138: 1,2 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. 
 
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. 

 
Lofprijzing 
 
Zingen ELB 106 

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 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  Zie, uw Koning 

 3 van 6 

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, 
Want het 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 citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren!  

 
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 ELB 109: 1, 2 en 3 

Al wie dolend in het donker 
in de holte van de nacht 
en verlangend naar een wonder 
op de nieuwe morgen wacht: 
Vrijheid wordt aan u verkondigd 
door een koning zonder macht. 
 
Onze lasten zal Hij dragen 
onze onmacht totterdood 
geeft als antwoord op ons vragen 
ons Zichzelf als levensbrood: 
nieuwe vrede zal er dagen 
liefde straalt als morgenrood. 
 
Tot de groten zal Hij spreken 
even weerloos als een lam 
het geknakte riet niet breken 
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Hij bewaakt de kleine vlam: 
hoort en ziet het levend teken 
van een God die tot ons kwam. 

 
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,  de Heer. 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 Lied 134 

1 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, 
Gloria in excelsis Deo. 
 
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, 
gloria in excelsis Deo. 
 
3. Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 

 
Schriftlezing Matteüs 2: 7-12 

7 Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde 
precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 
8 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 
eer te bewijzen.’ 9 Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning 
hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden 
zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de 
plaats waar het kind was. 10 Toen ze dat zagen, werden ze 
vervuld van diepe vreugde. 11 Ze gingen het huis binnen en 
vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om 
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het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met 
kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en 
wierook en mirre. 12 Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd 
om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere 
route terug naar hun land.  

 
Zingen Lied 145: 1 en 3 

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. 
 
3 
Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land, 
zij zochten onzen Here met offerand. 
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud 
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyriëleis. 

 
Kinderen van groep 1 t/m 4 mogen naar de nevendienst 
 
Zingen projectlied (melodie AWN 1.17):  

Daar reizen drie mannen: 
vermoeid, maar ook gespannen. 
Zij zoeken naar een koningskind, 
weet jij waar je hem vindt? 
 
Een kind is geboren, 
laat iedereen het horen! 
Een koningskind in Betlehem;  
kom mee, dan zie je hem! 
 
Met oude verhalen 
zullen wij niet verdwalen. 
Wij zoeken met de wijzen mee, 
heb jij al een idee? 

 
Preek  
 
Zingen Lied 157: 1, 2 en 6 

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. 
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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 zijt 
altijd, 
hosianna, 
hemels manna, 
dat wij eten, 
nooit meer kan ik U vergeten. 
 
6. Laat al het vrolijke geluid 
van stemmen, van viool en fluit, 
te zijner ere klinken. 
Hij staat voor altijd aan mijn zij. 
Mijn schone liefste is van mij, 
in Hem wil ik verzinken. 
Laat ons 
samen 
spelen, zingen, 
dansen, springen 
voor den Here, 
die de Koning is der ere. 

 
Diaconale voorbede wordt gevraagd voor… 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 141: 1 en 3 

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 
 
Zingen Ere zij God 
Muziek 


