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Thema De wording van Jezus Christus II (Pnr. 616 )  Matthéüs 1: 18-25 
Uitgesproken 6 december 1987  in de Ned.Herv.Kerk te ‘s-Gravendeel 
 
Tweede dienst in een serie van vier over de proloog van Matthéüs: het geluid 
van de Messias. 
 
Orde van de dienst: 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
De tweede adventskaars ontstoken  
 
Zingen Lied 126 

1. Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
 
2. Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 
 
3. Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 

 
‘Tora’ 1 Johannes  4: 7-15 

7 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is 
uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en 
kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is 
liefde. 9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat 
God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, 
opdat wij zouden leven door Hem. 10 Hierin is de liefde, niet 
dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft 
liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening 
voor onze zonden. 11 Geliefden, indien God ons zó heeft 
liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. 
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12 Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander 
liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt 
geworden.  
13 Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in 
ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft. 14 En wij 
hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon 
gezonden heeft als Heiland der wereld. 15 Al wie belijdt, dat 
Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God.  

 
Zingen Psalm 51: 1 en 5 

1. Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht, 
ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden. 
Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden. 
Door eigen schuld verzink ik in de nacht. 
Wees mij nabij naar uw barmhartigheid, 
reinig mij door uw diepe mededogen. 
Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit, 
mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen. 
 
5. Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 

 
Gebed om de opening van het Woord 

 
Schriftlezing  Matthéüs 1: 18-25 

18 De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl 
zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, 
voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige 
Geest. 19 Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en 
haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte 
van haar te scheiden. 20 Toen die overweging bij hem 
opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de 
droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, 
uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit 
de heilige Geest. 21 Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de 
naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden 
van hun zonden. 22 Dit alles is geschied, opdat vervuld zou 
worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, 
toen hij zeide:  
23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en 
men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: 
God met ons.  
24 Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij, zoals de 
engel des Heren hem bevolen had en hij nam zijn vrouw tot 
zich. 25 En hij had geen gemeenschap met haar, voordat zij 
een zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus.  
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Zingen Lied 125: 1, 2 en 3 
1. O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
2. O kom, Gij wortel Isaï, 
verlos ons van de tyrannie, 
van alle goden dezer eeuw, 
o Herder, sla de boze leeuw. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
3. O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël!  

Preek  
 
Zingen Lied 160 

1. Komt ons in diepe nacht ter ore: 
de morgenster is opgegaan, 
een mensenkind voor ons geboren, 
`God zal ons redden' is zijn naam. 
Opent uw hart, gelooft uw ogen, 
vertrouwt u toe aan wat gij ziet: 
hoe 't woord van God van alzo hoge 
hier menselijk aan ons geschiedt. 
 
2. Geen ander teken ons gegeven 
geen licht in onze duisternis 
dan deze mens om mee te leven 
een God die onze broeder is. 
Zingt voor uw God, Hij openbaarde 
in Jezus zijn menslievendheid. 
Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
en alle vlees aanschouwt het heil. 
 
3. Zoals de zon komt met zijn zegen 
een bruidegom van licht en vuur, 
zo komt de koning van de vrede - 
voorgoed gekomen is zijn uur. 
Hij huwt de mensen aan elkander 
zijn liefde gaat van mond tot mond. 
Hij geeft zijn lichaam ons in handen. 
Zo leven wij zijn nieuw verbond. 
 

Dankgebed en voorbeden 
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Inzameling van de gaven 
 
Zingen  Lied 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 
 
  


