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BEGIN  

Welkom door ouderling 

Wij luisteren naar: Komt allen tezamen 

https://www.youtube.com/watch?v=lRbyWWJYsao&ab_channel=Nederla

ndZingt 

 

Kaars aansteken 

Tekst bij de kaarsen 

Ik open mijn ziel  

en vul de schaal van mijn leven  

met Gods nieuwe begin.  

Hul mij in kleuren  

en geuren van het uitbundige feest,  

van Gods licht voor heel de wereld.  

Oost, West, Noord en Zuid.  

 

Hemel en aarde zijn nu verbonden. 

 Mensen wereldwijd herkennen elkaar  

in Jezus, de Zoon, onze Heer.  

Woord van leven, levend Woord.  

Het Goede Leven doorgebroken,  

voor iedereen! 

 

Begroeting 

Drempelgebed 

Orgelspel lied 476: 1,3,4 

Nu sijt wellekome 

1. Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer, 
Gij komt van al zo hoge, van al zo veer. 
Nu sijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al op deez’ aarde zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyrieleis. 

https://www.youtube.com/watch?v=lRbyWWJYsao&ab_channel=NederlandZingt
https://www.youtube.com/watch?v=lRbyWWJYsao&ab_channel=NederlandZingt


 
3.Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 
Gaat aan gene strate en gij zult Hem vinden klaar. 
Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar, 
Kyrieleis 
 
4. Wijzen uit het Oosten uit zo verre land 
zij zochten onze Here met offerand.  
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook en de goud 
ter ere van dat Kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyrieleis 
 

LEZINGEN UIT DE BIJBEL EN UITLEG 

Inleiding Overweging  

Lezing: Johannes 1: 1-10 
1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was 
God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder 
dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het 
leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en 
de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 6Er kwam iemand 
die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, 
om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij 
was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het 
ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord 
was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de 
wereld hem niet. 
 

Wij luisteren naar: ‘t is geboren het goddelijk kind  

https://www.youtube.com/watch?v=jCv3oz-

HbzY&list=RDpzRMGtDeWuw&index=3&ab_channel=Sela 

 

Lezing: Mattheus 1: 18-23 

 Het verhaal over de geboorte van Jezus Christus. Maria zou trouwen 
met Jozef, dat was afgesproken. Maar nog voordat ze getrouwd waren, 
werd Maria zwanger, door de heilige Geest. 19Jozef was een goed mens. 
Hij dacht: Ik kan niet met Maria trouwen, want ze is zwanger van een 
ander. Ik moet haar wegsturen. Maar dat zal ik in het geheim doen, 
anders zullen de mensen haar behandelen als een slechte vrouw.  
20Toen kreeg Jozef een droom. In die droom zag hij een engel van de 
Heer, die zei: ‘Jozef, nakomeling van David, luister! Je kunt rustig met 
Maria trouwen. Want het kind dat zij verwacht, is van de heilige 



Geest. 21Maria zal een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal 
zijn volk redden, hij zorgt ervoor dat al hun zonden vergeven worden.’ 
Dat moest allemaal zo gebeuren, want in het boek van de profeet Jesaja 
staan deze woorden van God. 23«Een jonge vrouw die nog maagd is, zal 
zwanger worden. Ze zal een zoon krijgen, en hij zal Immanuel genoemd 
worden.» De naam Immanuel betekent: God is bij ons. 
 

Overweging (vervolg) 

lied 473: 1,3 

Er is een roos ontloken uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken door der profetenmond. 
En Davids oud geslacht is weer opnieuw gaan bloeien  
in 't midden van de nacht. 
 
3. Die bloem van Gods behagen, heeft naar Jesaja sprak 
de winterkou verdragen als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, God komt zijn volk bezoeken  
in 't midden van de dood. 
 
Evangelielezing: Lucas 2: 1-16 

21In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij 
wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. 2Het was de eerste 
keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië 
bestuurde.3Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie 
vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis.4-5Ook Jozef moest op 
reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij kwam 
uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem. Jozef ging samen 
met Maria naar Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was 
zwanger. 6Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind 
geboren. 7Het was Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in 
een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor 
hen nergens plaats om te slapen. 8Die nacht waren er herders in de buurt 
van Betlehem. Ze pasten buiten op hun schapen.9Opeens stond er een 
engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen. De 
herders werden bang. 10Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, 
want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee 
zijn. 11Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in 
Betlehem, de stad van David. 12En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind 
ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.’ 13En plotseling was er bij de 
engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: 14‘Alle eer aan 
God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’ 
15Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen 
elkaar: ‘Kom, we gaan naar Betlehem. Want God heeft ons verteld wat er 



gebeurd is. Laten we gaan kijken.’ 16Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar 
vonden ze Maria en Jozef, en in een voerbak lag het kind. 

 

lied 483 Stille Nacht https://www.youtube.com/watch?v=2jnJN-

1QlaQ&ab_channel=NederlandZingt 

 

Afronding Overweging  

 

Meditatief orgelspel Lied 478 Komt verwonderd u hier mensen  

4, 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, 
Maar 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. 
 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dank- en Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 

 

Collectedoel: Opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl 

 

Powerpoint 

Vluchtelingenkinderen Griekenland.pptx 
 

Slotlied orgelspel Lied 487: 1,2  Eer zij God in onze dagen 

Eer zij God in onze dagen 
Eer zij God in deze tijd,  
Mensen van het welbehagen  
Roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelcis Deo 2x 
 
Eer zij God die onze Vader  
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde  
naar ons toegekomen is. 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/


Gloria in excelcis Deo 2x 
 

Zegen 

Antwoord op de zegen: Ere zij God 

https://www.youtube.com/watch?v=m2gxOU7vX4&ab_channel=Nederla
ndZingt 
 

 

 

 

 

 


