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Gods belofte wordt heerlijk vervuld! 

Welkom en Opening  

Zingen  
Joh. de Heer 595a: 1 en 2 
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! 
  
Schriftlezing 
Genesis 3: 15  
En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar 
Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.  
 
Stem 
Adam en Eva hebben gezondigd tegen de Heere door toch te eten van die ene boom in het 
Paradijs. Ze worden hiervoor gestraft maar God belooft hun ook iets. Christus zal komen en 
door Zijn lijden en sterven zal Hij de duivel overwinnen (vermorzelen). Dit is de eerste 
belofte van genade die God geeft. 
 
Zingen 
Psalm 6: 1, 2 en 9 
1. O HEER', Gij zijt welda - - dig; 
Straf mij niet ongenadig 
In Uwe toornegloed, 
Ai, matig Uw kastijden; 
Sla mij met medelijden, 
Gelijk een vader doet. 
 
2. Vergeef mij al mijn zon - -  den, 
Die Uwe hoogheid schonden; 
Ik ben verzwakt, o HEER’! 
Genees mij, red mijn leven; 
Gij ziet mijn beend'ren beven; 
Zo slaat Uw hand mij neer.  
 

3. De HEER' wild' op mijn ker - - men, 
Zich over mij ontfermen; 
Hij heeft mijn stem verhoord, 
De HEER’ zal, op mijn smeken, 
Geen hulp mij doen ontbreken; 
Hij houdt getrouw Zijn woord. 

 
Gedicht   
De Weg ten leven  
De Heere schiep de mens volkomen rein,  
als pronkstuk van Zijn schepping, zonder zonden.  
Helaas, we hebben ’s Heeren wet geschonden,  
zodat nu alle mensen zondaars zijn… 
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De zonde woelt in ’t hart van groot en klein.  
Wordt er voor zulken nog behoud gevonden?  
Hoe wordt die zondeband nog ooit ontbonden?  
Hoe worden wij verlost van ’t hels venijn? 
  
Aan onze kant is ’t afgedaan! Voorgoed!  
Maar God schonk in Zijn Zoon de Weg ten leven.  
 
Ja Jezus wilde Zélf Zich overgeven,  
om zondaars te verzoenen door Zijn bloed.  
 
Hij kwam, door liefde tot Gods eer gedreven.  
Hij schenkt Zich aan Zijn kerk als ’t hoogste Goed.  
 

Christien de Priester  
 

Zingen 
Weerklank 131: 1 
Kom, verwonder u hier, mensen,  
zie, hoe dat u God bemint, 
zie vervuld der zielen wensen, 
zie dit nieuwgeboren Kind! 
Zie, Die 't woord is, zonder spreken, 

zie, Die vorst is, zonder pracht, 
zie, Die 't al is, in gebreken, 
zie, Die 't licht is, in de nacht, 
zie, Die 't goed is, dat zo zoet is,wordt 
verstoten, wordt veracht. 

 
Stem  
Door de goedheid van de Heere zijn wij niet omgekomen. Zijn barmhartigheden houden niet 
op. Elke morgen zijn zij nieuw, groot is Uw trouw! Dit zegt Jeremia in zijn klaagliederen als hij 
bij de puinhopen van Jeruzalem zit. Te midden van het oordeel van God zijn er Zijn beloften 
en is er Zijn trouw. En die trouw mogen we ook zien in alle beloftes over de komst van de 
Messias. Hij zal zeker komen! De profeten gaven de boodschap van Zijn komst door en Hij is 
gekomen, als Immanuël, God met ons!  

 
Schriftlezing 
Jesaja 7: 14  
Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een 
Zoon baren en Hem de naam Immanuël geven.  
Jesaja 9: 5 en 6  
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn 
schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 
Vredevorst.  
Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon 
van David en over Zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht 
en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de 
legermachten zal dit doen.  
 
Stem 
Dit voorspelde Jesaja ongeveer 750 jaar voor de komst van de Messias. Het was een tijd van 
duisternis, zoals we in Jesaja 9:1 lezen. De Heere liet het licht van Zijn belofte schijnen. Is dit 
voor ons, wanneer we ons zorgen maken over de donkere tijd waarin wij leven, geen 
bemoediging? God schenkt Zijn beloften, ook als wij het niet verwachten. 
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Zingen 
Joh. de Heer: 1 en 4 

Daar is uit ´s werelds duist´re wolken 
een Licht der lichten opgegaan. 
Komt tot Zijn schijnsel, alle volken, 
en gij, mijn ziele, bid Het aan! 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
de zwarte schaduw van de dood. 
De nacht der zonde zal verdwijnen, 
genade spreidt haar morgenrood. 
 

O Vredevorst, Gij kunt gebieden 
de vreed´ op aard´ en in mijn ziel! 
Doe alle volken tot U vlieden, 
dat al wat ademt voor U kniel! 
Des Heeren ijver zal bewerken, 
dat Hij de zetel, U bereid, 
met recht en met gericht zal sterken, 
Hem zij de lof in eeuwigheid! 

   
Gedicht 
Profetie van Jesaja n.a.v. Jesaja 9: 5 en 6  
Er wordt een Kind geboren: 
God Zelf zal met ons zijn;  
Hij zoekt wat is verloren 
Hij zal een Raadsman zijn.  
 
Het Kind dat eens zal komen,  
dat met de duivel spot  
en onder ons komt wonen, 
dat is de Sterke God. 
 
Het Kind van Gods behagen  
zal komen op Zijn tijd;  
Het zal de Godsnaam dragen:  
Vader der eeuwigheid.  

 
 
Het Kind dat al ons lijden  
eens op zijn schouders torst  
en dat ons komt bevrijden,  
dat is de Vredevorst.  
 
Groot zal Gods heerschappij zijn  
in ’t rijk, door Hem gesticht;  
Zijn volk zal eeuwig vrij zijn  
En leven in Zijn Licht. 
 
Nel Benschop 

 
Zingen 
Psalm 72: 10 en 11 
Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, 
't Gezegend heidendom, 
't Geluk van deze Koning prijzen, 
Die Davids troon beklom. 
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 
Bekleed met mogendheen; 
De HEER', in Israël geprezen, 
Doet wond’ren, Hij alleen. 

 
 
 
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 
Men loov' Hem vroeg en spa; 
De wereld hoor', en volg' mijn zangen, 
Met amen, amen na. 

 
 
 
Stem 
En toen de volheid van de tijd gekomen was zond God Zijn Zoon… Na alle voorzeggingen 
hierover in het Oude Testament is de tijd van de vervulling van de beloften aangebroken. De 
oude priester Zacharias krijgt tijdens zijn werk in de tempel bezoek van de engel Gabriël, die 
hem vertelt dat zijn gebed is verhoord en dat hij en zijn vrouw Elizabet ondanks hun hoge 
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leeftijd, een zoon zullen krijgen. Een zoon die in de kracht van de Heilige Geest als heraut 
van de Messias zal optreden. En diezelfde engel komt een halfjaar later bij Maria op bezoek.  
 
Schriftlezing 
Lukas 1: 28-32 
En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: ‘Wees gegroet, begenadigde. De 
Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen’. Toen zij hem zag, raakte zij in 
verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. 
En de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij 
God. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. 
Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God de Heere, zal 
Hem de troon van Zijn vader David geven.’ 
 
Zingen 
Lofzang van Maria: 1, 3, 6 en 7 
Mijn ziel verheft Gods eer; 

mijn geest mag blij de Heer’, 

mijn Zaligmaker noemen, 

Die, in haar lage staat, 

Zijn dienstmaagd niet versmaadt, 

maar van Zijn gunst doet roemen 

 

Hoe heilig is Zijn naam! 

Laat volk bij volk te zaâm 

barmhartigheid verwachten; 

nu Hij de zaligheid, 

voor die Hem vreest, bereidt, 

door al de nageslachten. 

 

Hij heeft na lang geduld, 

met goederen vervuld 

der hongerigen monden; 

Hij zag geen rijken aan, 

maar heeft z' in hunne waan, 

gans ledig weggezonden. 

 

Zijn goedheid klom ten top; 

Hij nam Zijn Isrel op 

naar 't heil, Zijn knecht beschoren; 

gelijk Hij, ons ten troost, 

aan Abram en zijn kroost, 

voor eeuwig had gezworen. 

  

Gedicht 
Hij komt (Maria) 
Hij komt! De engel zei mij wond’re dingen,   
ik hoor nog steeds zijn lichte vleugelslag. 
En toen begon een lied in mij te zingen 
omdat ik, God, Uw Zoon ontvangen mag! 
 
Hij komt in mij, Die tot Zijn volk wil komen 
met grote kracht en met barmhartigheid, 
Die sterken heeft verstoten van hun tronen, 
en hem, die honger heeft, een feest bereidt. 
 
Hij komt, Hij komt, ik voel Zijn hart reeds kloppen, 
- Gods hart houdt met mijn hart gelijke tred - 
Ik zie met vreugde Juda’s heuveltoppen 
en hoor de groet van nicht Elisabeth. 
 
Nel Benschop 
 



 5 

PAUZE 

 
Zingen 
Gezang 125: 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! 
 

Schriftlezing 
Lukas 2: 1-7 
En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de 
wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over 
Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn 
eigen stad. 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, om 
ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was. En het 
geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. 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.  
 

Zingen 
Joh. de Heer 613: 1, 2, 3 en 4 
In Bethlehems stal lag Christus de Heer 
in doeken gehuld, als kindje terneer. 
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis 
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis. 
 
Zo arm werd de Heer, der engelen Heer. 
Die zondaren mint, zo nameloos teer. 
Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij 
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij. 
 
Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht 
dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht. 
Ik kniel bij Uw kribbe met dankend gemoed 
en breng U eerbiedig mijn zeeg'nende groet. 
 
Ik wijd U mijn vreugd, mijn leven, mijn hart 
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart. 
Geef Gij mij een harte, dat U steeds bemint 
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Uw kind . 
 
Stem 
Nu de Heiland op de wereld is gekomen, moeten anderen dit ook weten. De Heere vertelt 
het niet als eerste aan allerlei belangrijke mensen in deze wereld maar aan de herders in het 
veld. Zij geloven de woorden van de engelen. God zet hen in beweging om te zien wat er in 
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Bethlehem is gebeurd. Wat is de uitwerking van Gods woorden in ons leven? Staan wij op 
om het Kindje te zien en kunnen we ook niet zwijgen van het wonder van Kerst? 
Schriftlezing 
Lukas 2: 8-18 

En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en ’s nachts de 
wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de 
heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen 
hen: ‘Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk 
wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is 
Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken 
gewikkeld en liggend in de kribbe’. En plotseling was er bij de engel een menigte van de 
hemelse legermacht, die God loofde en zei: ‘Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede 
op aarde, in mensen een welbehagen’. En het geschiedde, toen de engelen van hen 
weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: ‘Laten wij nu naar 
Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekend gemaakt 
heeft’. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. 
Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind 
verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen 
hen gezegd werd.  
 
Zingen  
Joh. de Heer 194: 1, 2 en 3 
Stille nacht, heilige nacht.  
Davids Zoon, lang verwacht.  
Die miljoenen eens zaligen zal. 
Werd geboren in Bethlehems stal.  
Hij der schepselen Heer.  
Hij der schepselen Heer.  
 
Hulp’loos Kind, heilig Kind.  
Dat zo trouw zondaars mint.  
Ook voor mij hebt G' Uw rijkdom ontzegd.  

Werd G’ op stro en in doeken gelegd.  
Leer m’ U danken daarvoor. 
Leer m’ U danken daarvoor.  
 
Stille nacht, heilige nacht.  
Heil en vree, wordt gebracht.  
Aan een wereld verloren in schuld.  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen, Gode zij d’ eer! 
Amen, Gode zij d’ eer!  

 

Gedicht 
Herders  
Och nee, ze waren waarlijk niet de vromen,  
die samen hoopten, wachtten, immer voort,  
op het moment dat Jacobs Ster zou komen, 
naar ’t door profeten lang voorspelde woord.  
Ze kenden slechts het ruwe ruige leven,  
de strijd met wilde dieren in het veld.  
Wie nergens goed voor was, kon herder worden. 
Ze waren uitschot, door geen mens geteld.   
 
Maar toch… toch mochten zíj de eerste wezen,  
aan wie God Zelf de tijding brengen liet:  
‘Er is in Bethlehem een Kind geboren,  
een Kind, dat ook naar ú met liefde ziet.  
Een Kind, in doeken liggend in een kribbe,  
doch eind’loos groot in macht en in genâ.  
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Een Kind, dat eenmaal vreed ’op aard zal geven’ 
O wond’re nacht in ’t veld van Efratha!  
 
Ze talmden niet ter wille van hun schapen,  
waarvoor hun toch de zorg was toevertrouwd.  
Ze zijn met spoed naar Bethlehem getogen.  
Daar werd door hén het eerst Gods Zoon aanschouwd.  
En toen – toen konden ze er niet van zwijgen, 
maar hebben overal met vreugd verteld  
van ’t grote Wonder, dat hun ogen zagen, 
gelijk ’t hun door de eng’len was gemeld.  
 
Annie Sanders  
 

Zingen 
Psalm 98: 2 en 4 
Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt; 
Dit slaan al ’s aardrijks einden gade, 
Nu onze God Zijn heil ons schenkt. 
Juich dan de HEER’ met blijde galmen, 
Gij ganse wereld, juich van vreugd; 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
Het heil, dat aard’ in ’t rond verheugt. 
 

Laat al de stromen vrolijk zingen, 
De handen klappen naar omhoog; 
't Gebergte vol van vreugde springen 
En hupp'len voor des HEEREN oog! 
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten, 
De wereld in gerechtigheid; 
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet 
zwichten, 
Wordt in rechtmatigheid geleid.  

 

Gedicht 
De Kerstboodschap 
Wij mochten óók reeds vaak de boodschap horen: 
De Heere Jezus is in ’t vlees geboren, 
In diepe armoe en vernedering. 
Maar werd ons harde hart er door bewogen? 
Of kwam er zelfs geen traan uit onze ogen 
Van stille eerbied en verwondering? 
 
‘Wil, Heere, Zélf ons tot de kribbe leiden.  
Ontdek de zonden, die ons van U scheiden. 
Leer ons, door schuld verslagen, tot Hem gaan. 
Wil ons met Zijn gerechtigheid bekleden. 
Was ons van onze ongerechtigheden, 
Om eenmaal rein voor U te mogen staan!’ 
 
Christien de Priester 
 

Stem 
Ja, toen Christus op aarde kwam door als mens geboren te worden, zagen we de genade van 
God! In het Kind in de kribbe zien we hoe God Zijn hart opent voor alle mensen en wordt Zijn 
genade werkelijkheid voor ons. Genade die ons in staat stelt rechtvaardig en godvruchtig te 
leven terwijl wij vol verwachting uitzien naar de zalige hoop en verschijning van de 
heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. Die genade maakt ons 
bewogen om ook anderen van de vervulling van Gods beloften te vertellen. 
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Zingen 
Lofzang van Zacharias: 1 en 2 
Lof zij de God van Israël, 
De HEER', die aan Zijn erfvolk dacht, 
En, door Zijn liefderijk bestel, 
Verlossing heeft teweeg gebracht; 
Een hoorn des heils heeft opgerecht; 
't Geen Davids huis was toegezegd, 
Dat wil Hij ons nu schenken; 
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks 
ochtendstond, 
Door der profeten wijzen mond, 
Zich hiertoe aan de vaderen verbond. 
 

God had hun, tot hun troost, gemeld, 
Hoe Zijn genâ ons redden zou 
Van onzer haat'ren wreed geweld; 
Nu blijkt Zijn onverwrikb're trouw; 
Nu toont Hij Zijn barmhartigheid, 
Van ouds de vaad'ren toegezeid, 
En dat Hij wil gedenken 
Aan 't heilverbond, aan die gestaafde eed, 
Die Hij weleer aan Abram deed, 
Aan Zijn verbond, dat van geen wank'len 
weet. 

 

Vrij verhaal 

Eindigen met gebed. 

 

Zingen: Ere zij God 
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. 
 
 
 
 
 
 


