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Rotterdam-Hillegersberg, Hillegondakerk 
12 1990 nm 
Schriftlezingen, Lukas 2: 1- 15 
Tekst: Lukas 2: 14 
 
Orde van dienst: 
 
Zingen Psalm 72: 1 

1 Geef, Heer', den Koning Uwe rechten, 
En Uw gerechtigheid 
Aan 's Konings zoon om Uwe knechten, 
Te richten met beleid. 
Dan zal Hij al Uw volk beheren, 
Rechtvaardig, wijs en zacht; 
En Uw ellendigen regeren; 
Hun recht doen op hun klacht. 

 
Schriftlezing Lukas 2: 1-15 

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 Cyrenius over Syrië stadhouder was. 
3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. 
4 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, 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 leide Hem neder in de 
kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. 
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. 
schilderij van Gebr. Van Limburg: Verkondiging aan de herders 
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. 

 
Gebed  
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Zingen Gezang 15 
1 Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuw geboren 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, dat ik door uw 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! 

 
Preek / verkondiging 
 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 33: 11 

11 Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 
In Hem verblijdt zich ons gemoed, 
Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen, 
Dien Naam, zo heilig, groot en goed. 
Goedertieren Vader, 
Milde zegenader, 
Stel Uw vriendlijk hart, 
Op Wiens gunst wij hopen, 
Eeuwig voor ons open; 
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Weer steeds alle smart. 
 
Zegen 
 
Orgelspel 


