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Rotterdam-Hillegersberg, Hillegondakerk 
22 december 1991 n.m. 
Schriftlezing: Lukas 2: 1-12 
Tekst Lukas 2: 12 | en dit zal u het teken zijn 
 
 
Orde van de dienst 
 
Orgelspel 
 
Intochtslied Psalm 62: 1 

1 Mijn ziel is immers stil tot God; 
Van Hem wacht ik een heilrijk lot. 
Hij immers zal mijn rotssteen wezen; 
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek; 
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek. 
Ik zal geen grote wankling vrezen. 

 
Stilgebed 
 
Votum en Groet 
 
Zingen Psalm 121: 1 en 2 

1 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den Heer' alleen, 
Die hemel, zee en aarde, 
Eerst schiep, en sinds bewaarde. 
 
2 Hij is al treft u 't felst verdriet, 
Uw Wachter, die uw voet 
Voor wankelen behoedt; 
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 
Geen kwaad zal u genaken; 
De Heer' zal u bewaken. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 40: 4 

4 Brandofferen, noch offer voor de schuld, 
Voldeden aan Uw eis, noch eer. 
Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o Heer'; 
De rol des boeks is met Mijn Naam vervuld, 
Mijn ziel, U opgedragen, 
Wil U alleen behagen. 
Mijn liefd' en ijver brandt; 
Ik draag Uw heilge wet, 
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Die Gij den stervling zet, 
In 't binnenst' ingewand." 

 
Schriftlezing: Lukas 2: 1-12 

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. 
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. 

 
Gebed 

 
Mededeling en inzameling van de gaven 
 
Zingen Gezang 2 

1 Daar komt een schip geladen 
tot aan het hoogste boord, 
draagt Gods Zoon vol genade, 
des Vaders eeuwig Woord. 
 
2 Hoe 't schip het water kliefde! 
het bergt een kostb're last; 
het zeil, dat is de liefde, 
de heil'ge Geest de mast. 
 
3 Het anker valt ter rede, 
nu is het schip aan land. 
Het Woord is vlees geworden, 
Gods Zoon reikt ons de hand. 
 
4 Te Bethlehem geboren 
als kindje in een stal, 
geeft zich voor ons verloren 
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de Heiland van 't heelal. 
 
5 En wie in groot verblijden 
dit kindje kussen wil, 
moet vooraf met Hem lijden 
zijn kruis, om zijnentwil, 
 
6 en daarna met Hem sterven, 
om geest'lijk op te staan 
en 't leven te verwerven, 
gelijk Hij heeft gedaan. 

 
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; 
Weer steeds alle smart. 

 
Zegen 
 
Orgelspel 


