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1. Samenzang | Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (WK 112) 
 

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, Uw tempel zijn. 
O Gij, Wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met Uw heil'ge gloed. 
Kom met Uw zachte glans doordringen, 
o Zon van liefde, mijn gemoed! 
 
Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Ik blijf op U in liefde staren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik Uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 
2. Samenzang | Laat ieder het horen (WK 115) 
 

Allen: 
Laat ieder het horen, 
dat eens werd geboren, 
de Redder der wereld, 
de Heer van ’t heelal. 
De engelen melden, 
in Efratha's velden, 
dat Hij werd geboren, 
in Bethlehems stal. 
 
Refrein (allen): 
Komt, laten wij eren, 
de Heere der Heeren, 
zo groot van ontferming  
en van gena. 
Want Hij wil ons geven, 
dichtbij Hem te leven. 
De Heiland der wereld, halleluja! 

Vrouwen:  
En herders, zij kwamen 
bij 'n kribbe tezamen 
omringden eerbiedig  
het Kindeke teer. 
De flonk'rende sterre, 
riep wijzen van verre; 
Zij knielden ontroerd 
bij het Kindeke neer. 
(Refrein) 
 
Mannen:  
In doeken gewonden, 
voor al onze zonden, 
ligt hier in een kribbe  
het Godd'lijk Kind. 
De sterre gaat stralen, 
voor wie moe van 't dwalen, 
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bij 't wonder van Bethlehem  
vrede vindt. 
(Refrein) 
 
Allen:  
Wil daarom niet klagen, 
maar dankbaar gewagen, 

van blijdschap en vrede,  
voor ons bereid. 
Van 't Kind, dat het leven, 
weer glans heeft gegeven, 
Hem zij al de glorie  
in eeuwigheid. 
(Refrein) 

 

3. Samenzang | Eer zij God in onze dagen (WK 117) 
 

Allen: 
Eer zij God in onze dagen, 
Eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roep op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
Kinderen en tieners: 
Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
 

naar ons toegekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
Allen: 
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. 
 

4. Samenzang | Hoor, de eng'len zingen d'eer (WK 124) 
 

Hoor, de eng'len zingen d'eer 
van de nieuw geboren Heer! 
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
zingt met algemene stem 
voor het Kind van Bethlehem! 
Hoor, de eng'len zingen d'eer 
van de nieuw geboren Heer! 
 
Hij, die heerst op ’s hemels troon, 
Heere Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 

Woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
Hoor, de eng'len zingen d'eer 
van de nieuw geboren Heer! 
 
Lof aan U, die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft. 
Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 
Al Uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuw geboren zouden zijn. 
Hoor, de eng'len zingen d'eer 
van de nieuw geboren Heer! 
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5. Samenzang | Heerlijk klonk het lied der eng'len (WK 122) 
 

Heerlijk klonk het lied der eng'len, 
in het veld van Efratha: 
ere zij God in de hoge, 
looft de Heer, Halleluja! 
 
Refrein: 
Vrede zal op aarde dagen, 
God heeft in de mens behagen; 
zalig, die naar vrede vragen, 
Jezus geeft die, hoort Zijn stem. 
 
Jezus kwam op aarde neder 
als een Kindje klein en teer; 
maar, hoe arm Hij toen mocht wezen, 

Hij was alle hoofd en Heer. 
(Refrein) 
 
In een kribbe lag Hij neder, 
weldra werd een kruis Zijn troon; 
ja, om zondaars te verlossen, 
droeg Hij spot en smaad en hoon. 
(Refrein) 
 
Leer ons bij Uw kribbe buigen, 
leer ons knielen bij Uw kruis, 
leer ons in Uw Naam geloven, 
neem ons eens in ’t Vaderhuis. 
(Refrein) 

 
6. Stil gebed 
 
7. Votum en groet 
 
8. Samenzang | Psalm 150: 1 en 2 
 

Looft God, looft Zijn naam alom; 
Looft Hem in Zijn heiligdom; 
Looft des HEEREN grote macht, 
In den hemel Zijner kracht; 
Looft Hem, om Zijn mogendheden, 
Looft Hem, naar zo menig blijk 
Van Zijn heerlijk koninkrijk, 
Voor Zijn troon en hier beneden. 
 

Looft God, met bazuingeklank; 
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank; 
Looft Hem, met de harp en luit; 
Looft Hem, met de trom en fluit; 
Looft Hem, op uw blijde snaren; 
Laat zich 't orgel overal 
Bij het juichend vreugdgeschal, 
Tot des HEEREN glorie, paren. 

9. Wet van God 
 
10. Samenzang | Psalm 40: 4 en 5 
 

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, 
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wil U alleen behagen; 
Mijn liefd' en ijver brandt: 
Ik draag Uw heil'ge wet, 
die Gij den sterv'ling zet, 
in 't binnenst' ingewand." 
 
Uw heilleer wordt door mij alom verbreid; 
'k bedwing mijn tong en lippen niet; 
Gij weet het, HEER, die alles ziet. 
Mijn hart verbergt nooit Uw gerechtigheid; 
Uw waarheid doe ik horen; 
Uw heil, den mens beschoren, 
vloeit daag'lijks uit mijn mond; 
Uw gunst, Uw trouw, Uw woord 
en Godsgeheimen, hoort 
Uw talrijk volk in 't rond. 
 
11. Gebed 
 
12. Schriftlezing | Lukas 2: 1-21 
 

1. En het geschiedde in die dagen dat 
er een gebod uitging van keizer 
Augustus dat heel de wereld 
ingeschreven moest worden. 
2. Deze eerste inschrijving vond 
plaats toen Cyrenius over Syrië 
stadhouder was. 
3. En ze gingen allen op weg om 
ingeschreven te worden, ieder naar 
zijn eigen stad. 
4. Ook Jozef ging op weg, van Galilea 
uit de stad Nazareth naar Judea, naar 
de stad van David, die Bethlehem 
heet, omdat hij uit het huis en het 
geslacht van David was, 
5. om ingeschreven te worden met 
Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die 
zwanger was. 

6. En het geschiedde, toen zij daar 
waren, dat de dagen vervuld werden 
dat zij baren zou, 
7. en zij baarde haar eerstgeboren 
Zoon, wikkelde Hem in doeken en 
legde Hem in de kribbe, omdat er 
voor hen geen plaats was in de 
herberg. 
8. En er waren herders in diezelfde 
streek, die zich ophielden in het open 
veld en 's nachts de wacht hielden 
over hun kudde. 
9. En zie, een engel van de Heere 
stond bij hen en de heerlijkheid van 
de Heere omscheen hen en zij 
werden zeer bevreesd. 
10. En de engel zei tegen hen: Wees 
niet bevreesd, want zie, ik verkondig 
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u grote blijdschap, die voor heel het 
volk wezen zal, 
11. namelijk dat heden voor u 
geboren is de Zaligmaker, in de stad 
van David; Hij is Christus, de Heere. 
12. En dit zal voor u het teken zijn: u 
zult het Kindje vinden in doeken 
gewikkeld en liggend in de kribbe. 
13. En plotseling was er bij de engel 
een menigte van de hemelse 
legermacht, die God loofde en zei: 
14. Eer zij aan God in de hoogste 
hemelen, en vrede op aarde, in 
mensen een welbehagen. 
15. En het geschiedde, toen de 
engelen van hen weggegaan waren 
naar de hemel, dat de herders tegen 
elkaar zeiden: Laten wij dan naar 
Bethlehem gaan en dat woord zien 
dat er geschied is, dat de Heere ons 
bekendgemaakt heeft. 

16. En zij gingen met haast en vonden 
Maria en Jozef, en het Kindje liggend 
in de kribbe. 
17. Toen zij Het gezien hadden, 
maakten zij overal het woord bekend 
dat hun over dit Kind verteld was. 
18. En allen die het hoorden, 
verwonderden zich over wat door de 
herders tegen hen gezegd werd. 
19. Maar Maria bewaarde al deze 
woorden en overlegde die in haar 
hart. 
20. En de herders keerden terug en 
zij verheerlijkten en loofden God om 
alles wat zij gehoord en gezien 
hadden, zoals tot hen gesproken was. 
21. En toen acht dagen vervuld 
waren, en men het Kind besnijden 
moest, werd Hem de naam Jezus 
gegeven, die genoemd was door de 
engel voordat Hij in de moederschoot 
ontvangen was. 
 

13. Collecten 
 
14. Samenzang | Stille nacht (WK 133) 
 

Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer.  
Hij, der schepselen Heer. 
 
Hulploos Kind, heilig Kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt G' Uw rijkdom ontzegd, 
wordt G' op stro en in doeken gelegd. 
Leer m' U danken daarvoor.  
Leer m' U danken daarvoor. 
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Stille nacht, heilige nacht! 
Vreed' en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 
 
15. Verkondiging 
 
16. Samenzang | Psalm 72: 6, 7 en 11 
 

Ja, elk der vorsten zal zich buigen 
en vallen voor Hem neer; 
al 't heidendom Zijn lof getuigen, 
dienstvaardig tot Zijn eer. 
't Behoeftig volk, in hunne noden, 
in hun ellend' en pijn, 
gans hulpeloos tot Hem gevloden, 
zal Hij ten redder zijn. 
 
Nooddruftigen zal Hij verschonen; 
aan armen, uit genâ, 
Zijn hulpe ter verlossing tonen; 
Hij slaat hun zielen gâ. 
Als hen geweld en list bestrijden, 
al gaat het nog zo hoog; 
hun bloed, hun tranen en hun lijden 
Zijn dierbaar in Zijn oog. 
 
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 
men loov' Hem vroeg en spâ; 
De wereld hoor', en volg' mijn zangen, 
met amen, amen na. 
 
17. Dankgebed en voorbeden 
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18. Samenzang | Ere zij God (WK 118) 
 

Ere zij God, ere zij God 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
in de mensen een welbehagen. 
Ere zij God in de hoge. 
Ere zij God in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen, in de mensen, een welbehagen, 
in de mensen, een welbehagen, een welbehagen. 
Ere zij God, ere zij God 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
in de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 
 
19. Zegen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


