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‘Kerstfeest, feest van Gods heerlijkheid.’        
 
 

------- WELKOM EN OPENING ------- 

 
Zingen: Psalm 19: 1 

Het ruime hemelrond 

Vertelt, met blijde mond, 

Gods eer en heerlijkheid; 

De held’re lucht en 't zwerk 

Verkondigen Zijn werk, 

En prijzen Zijn beleid. 

Dus kan ons dag bij dag, 

Tot roem van Gods gezag, 

Zijn wonderen verhalen; 

Dus weet ons nacht bij nacht 

Zijn onbegrensde macht 

En wijsheid af te malen.  

 

 

Stem 

Wat kunnen wij onder de indruk zijn van de schepping. Nieuw leven, machtige bergen of een mooie 

zonsondergang, we zien er Gods eer en heerlijkheid in. God toont Zijn heerlijkheid in de natuur aan alle 

volken (Ps. 97:6). Door de hele Bijbel wordt over ‘de heerlijkheid van de Heere’ gesproken.  

Deze heerlijkheid  

• weerspiegelt Gods wezen; 

• komt tot uiting in Zijn machtige daden in de schepping en bij het volk Israël; 

• is een aanduiding van de woonplaats van de Heere; 

• wordt zichtbaar in de Heere Jezus Christus en Zijn genade. 

 

Kerstfeest is het feest van Gods heerlijkheid. In deze liturgie willen we ons erover verwonderen dat de 

Heere Jezus de hemelse heerlijkheid van Zijn Vader verlaten heeft om zondaren te redden. Het was zijn 

liefste wens Zijn Vader te behagen en Zijn Naam te verheerlijken.  

 

Lezen: Johannes 1: 14 

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, 

een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. 

 

Gedicht: ‘God heeft Zich aan de mens getoond’  

 

God heeft Zich aan de mens getoond,  

heeft ons Zijn heerlijkheid vermeld,  

Zich onder engelen gesteld…  

Zo heeft Hij onder ons gewoond!  

 

God heeft Zich aan de mens getoond,  

voor ons werd Hij tot vlees en bloed,  

heeft Hij voor onze schuld geboet…  

werd Hij gesmaad, bespot, gehoond!  

God heeft Zich aan de mens getoond,  

Hij neemt de engelen niet aan,  

heeft ònze zonden weggedaan…  

ons met gerechtigheid beloond!  

 

God heeft Zich aan de mens getoond,  

ons van de vrees des dood bevrijd,  

ons tot de zaligheid geleid…  

Thans zien wij Hem met eer gekroond!                      

 
(Joke van Sliedregt, Mijn tijden zijn in Uw hand, Den Hertog) 
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Stem 

Met Kerst denken we eraan dat de Heere Jezus mens geworden is. Ongemerkt hebben we soms een 

romantisch beeld van het Kindje in de kribbe. Er schuilt echter een aangrijpende noodzaak achter de 

menswording van Christus. Psalm 8 jubelt erover dat God ons mensen met eer en glorie (heerlijkheid SV) 

gekroond heeft, maar door de zondeval zijn we dit beeld kwijtgeraakt. We kunnen en willen God niet 

meer de eer geven die Hem toekomt.  

 

Lezen: Psalm 14: 2 en 3 en Romeinen 3: 23 

De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, 

iemand die God zocht.  Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven; er is niemand die goeddoet, 

zelfs niet één. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. 

 

Stem 

Wij zoeken God niet, maar God zoekt ons wel. Hij had daar Zijn lieve Zoon voor over. Zijn we daarover 

verwonderd? 

 

Gedicht: ‘Bij de kribbe’ 

Als ik probeer het wonder te bevatten, 

dat U, Heer’ Jezus, op de aarde kwam 

en als ik tracht de heerlijkheid in te schatten, 

die U verliet toen U hier intrek nam… 

 

Het liggen in de schoot daar van Uw Vader, 

die U verruilde voor een houten krib… 

Hoe ik ook denk en dat geheim benader,    

steeds loop ik stuk op mijn beperkt begrip. 

Van mensenkant is het niet in te denken, 

wat U in Uw Verlossershart bewoog, 

toen U, om ons Uw heerlijkheid te schenken, 

Zelf naar een duistere mensenwereld toog… 

 

Daarom kniel ik maar bij Uw kribbe neer 

en stamel: ‘Dank U, lieve, lieve Heer’!                                      

 
(Joke van Sliedregt, Doelgericht, Den Hertog) 

 

Zingen:  Vervul, o Heiland, het verlangen  

Vervul, o Heiland, het verlangen, 

waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 

Ik wil in ootmoed U ontvangen, 

mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

Blijf in uw liefde mij bewaren, 

waar om mij heen de wereld woedt. 

O, mocht ik uwe troost ervaren: 

doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 

Stem 

Wij mensen zijn te klein om de heerlijkheid van de Heere te kunnen zien. Als Mozes aan de Heere vraagt 

om hem Zijn heerlijkheid te tonen, laat de Heere zoveel zien, als Mozes kan verdragen. Dit doet Hij, 

nadat Hij Mozes ter bescherming in een kloof van de rots gezet heeft en Zijn hand hem bedekt (Ex. 

33:22). Het volk Israël ziet de heerlijkheid van de Heere onder andere in het wonder van het manna, in 

vuur en bliksem bij de Sinaï en de vuur- en wolkkolom.  

 

Lezen: Exodus 40: 34, 35 

Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde de 

tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en 

de heerlijkheid van de HEERE de tabernakel vervulde. 
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Stem 

God wil bij Zijn volk wonen. De tabernakel wijst heen naar de heerlijkheid van de Heere. Het is alleen 

mogelijk in Zijn nabijheid te verkeren door de dienst der verzoening die in de tabernakel plaatsvindt. De 

offers wijzen heen naar de Heere Jezus. 

 

Zingen: Psalm 26: 8 en 7 

Wat blijdschap smaakt mijn ziel, 

Wanneer ik voor U kniel 

In 't huis, dat Gij U hebt gesticht! 

Hoe lief heb ik Uw woning, 

De tent, o Hemelkoning, 

Die G', U ter eer, hebt opgericht!  

 

Daar wordt Uw lof verbreid, 

O Oppermajesteit, 

Door mij, die U bemin en acht; 

Daar zal mijn stem U prijzen, 

Voor al de gunstbewijzen, 

Voor al de wond'ren Uwer macht.  

 

Stem 

In veel toonaarden wordt door de psalmdichters de heerlijkheid van de Heere bezongen. Wordt ons hart 

meegenomen in de lofprijzing om Wie de Heere is en wat Hij doet? Profeten roepen machtige 

vergezichten op als ze de heerlijkheid van de Heere beschrijven. Vaak wordt deze heerlijkheid verbonden 

met de glorierijke toekomst van Israël en Jeruzalem. Dwars door de duisternis van zonde en ballingschap 

gloort er hoop op herstel. Door Gods Geest geïnspireerd, hebben ze al zicht op de komende Messias, Die 

Zijn volk zal verlossen. 

 

Lezen: Jesaja 60: 1-3 

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de 

duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn 

heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de 

glans van uw dageraad. 

 

Zingen: Daar is uit ’s werelds duistere wolken  

Daar is uit ’s werelds duistere wolken 

een licht der lichten opgegaan. 

Kom tot zijn schijnsel alle volken, 

en jij mijn ziel, bid het nu aan! 

Het komt de schaduwen beschijnen, 

de zwarte schaduw van de dood: 

de nacht van zonde zal verdwijnen, 

genade spreidt haar morgenrood.  

 

Wat heil, een Kind is ons geboren, 

een Zoon gegeven door uw kracht! 

De heerschappij zal Hem behoren, 

zijn last is licht, zijn juk is zacht. 

Zijn naam is ‘Wonderbaar’, zijn daden 

zijn wonderen van gena alleen. 

Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 

verzoend voor ’t oog van Vader treên. 

 

 

Stem 

Bij het nadenken over de heerlijkheid van de Heere kan een gevoel van afstand je bekruipen. Wat is de 

Heere groot en hoogverheven, hoe kan ik ooit bij Hem komen? We mogen ons erover verwonderen dat 

genade van de ándere kant komt. God stuurde een engel – een hemelse boodschapper – om de komst 

van Zijn Zoon aan te kondigen. Gods Zoon legt Zijn heerlijkheid af en wil mens worden. Een eenvoudig 

meisje mag Zijn moeder zijn. 
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Gedicht: ‘Maria’ 

Maria heft haar lofzang aan, 

ze zingt verheugd en blij: 

De Heere heeft haar wélgedaan! 

Hij zag haar in haar armoe aan, 

ging anderen voorbij! 

 

Nu mag zij straks de moeder zijn 

van Jezus, van Gods Zoon! 

Ook zíj is zondig en onrein, 

maar God geeft vrij en soeverein 

genade als een kroon. 

 

Ze wacht verheugd en met geduld 

Hem, Die te komen staat. 

Die haar met ‘t hoogste goed vervult, 

haar vrij maakt van haar zonde en schuld, 

verlost van ’t hoogste kwaad. 

 

Ze zingt, ze brengt Hem lof en eer 

op jubelende toon. 

Ootmoedig buigt ze voor Hem neer, 

haar Zaligmaker en haar Heer’, 

haar Kind, maar ook Gods Zoon! 

 

Ze roemt Gods liefde, trouw en macht 

in Zijn verlossingswerk. 

Het Kind, Dat door haar wordt verwacht 

ontsteekt het licht in donkere nacht 

voor Zijn gehele kerk. 

 

Hoe groot is ’t heil door Hem bereid, 

de gunst die Hij bewees! 

Hoe groot is de verborgenheid: 

God, Die als Kind komt in de tijd, 

geopenbaard in ’t vlees!        

 
(Christien de Priester, Hij heeft gedacht aan Zijn genade, Den Hertog) 

 

Lezen: Lukas 2: 4-7 

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. 

 

Lezen: Lukas 2: 8-11 

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 geboren is de Zaligmaker, in 

de stad van David; Hij is Christus, de Heere. 

 

Zingen: In Bethlehems stal (vers 1 en 2)  

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, hoeveel het ook zij; 

Zo arm werd de Heiland voor u en voor mij. 

 

-------  PAUZE  ------- 
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Zingen: Komt, verwondert u hier, mensen, vers 1 

Komt, verwondert u, hier, mensen, 

ziet, hoe dat u God bemint, 

ziet vervuld der zielen wensen, 

ziet dit nieuwgeboren 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. 

 

 

Gedicht: gedeelte van het gedicht ‘De herders’  

Terwijl de herders bij de kudde waken 

omschijnt hen plotseling een helder licht. 

Is ’t wonder dat ze in verwarring raken 

en vrezen bij dit hemelse gezicht? 

 

Hoe zal een mens, geheel bedekt met zonden, 

bestaan voor het schijnsel van Gods heerlijk-

heid? 

Bij óns wordt geen bedekking ooit gevonden 

bij ’t openbaren van Gods majesteit 

 

Hoe troostrijk als de herders mogen horen 

van grote blijdschap in hun zielsgemis: 

‘Vreest niet, want Christus is voor ú geboren’; 

voor hen, die zaten in de duisternis. 
 

 

 

 

(Christien de Priester, Hij heeft gedacht aan Zijn genade, Den 

Hertog)

 

 

Zingen: Hoor de engelen zingen de eer  

Hoor de engelen zingen d’ eer van de nieuwgeboren Heer! 

Vrede op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. 

Voeg u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, 

zing met algemene stem voor het kind van Bethlehem! 

Hoor de engelen zingen d' eer van de nieuwgeboren 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 nieuwgeboren Heer! 

 

Stem 

De herders hebben het Kind in de kribbe gezien en voelden zich gedrongen ‘overal het woord dat hun 

over dit Kind verteld was’ bekend te maken. Wat was de reactie van hoorders? We lezen dat ze zich 

verwonderden, maar Johannes schrijft: 

 

Lezen: Johannes 1: 10-13 

Hij (Gods eniggeboren Zoon) was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft 

Hem niet gekend. Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar allen die 

Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in 

Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar 

uit God geboren zijn.  
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Stem 

De Zijnen (het Joodse volk) hebben in de Heere Jezus niet de Messias herkend. Alleen Zijn vólgelingen uit 

de Joden hebben de heerlijkheid van het vleesgeworden Woord gezien, een heerlijkheid als van de 

Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid (Joh. 1:14). Ook wij mogen door het geloof, 

evenals Messias-belijdende Joden van alle tijden, God leren kennen. 

 

Zingen: Psalm 111: 2 en 5 

Des HEEREN werken zijn zeer groot; 

Wie ooit daarin zijn lust genoot, 

Doorzoekt die ijv'rig en bestendig; 

Zijn doen is enkel majesteit, 

Aanbiddelijke heerlijkheid, 

En Zijn gerechtigheid onendig.  

 

't Is trouw, al wat Hij ooit beval; 

Het staat op recht en waarheid pal, 

Als op onwrikb're steunpilaren; 

Hij is het, die verlossing zond 

Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond 

Met hen in eeuwigheid bewaren. 

Stem 

Tijdens Zijn rondwandeling op aarde verricht Jezus tekenen, daarin komt Zijn heerlijkheid openbaar. ’Dit 

heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid 

geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem’ (Joh. 2:11). De opwekking van Lazarus was ook een 

teken: ‘…Jezus zei: Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, 

opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt’ (Joh. 11:4). Waar zien we de verheerlijking van de 

Zoon des mensen het duidelijkst? Tot onze verwondering lezen we dat Jezus in Zijn lijden en sterven 

verheerlijkt en verhoogd wordt: 

 

Lezen: Johannes 12: 23, 24, 27b, 28, 32 

Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als 

hij sterft, draagt hij veel vrucht. Maar hierom ben Ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk Uw Naam! Er 

kwam dan een stem uit de hemel: En Ik heb Hem verheerlijkt en Ik zal Hem opnieuw verheerlijken. 

En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken. 

 

Gedicht: ‘De kruisweg’ 

Ik wil u vertellen van de weg die Ik moet gaan, 

om ’t Koninkrijk der hemelen op te richten. 

Dat Ik de Christus ben, hebt U alreeds verstaan, 

maar ’t onbegrip ligt dik op uw gezichten. 

 

Geen werelds rijk van vrede ga ik stichten… 

Wie dat nog denkt, die wek Ik uit die waan! 

Men zal Mij straks van hoogverraad betichten… 

de doodstraf wacht aan ’t einde van de baan! 

 

Mijn dood en lijden wordt het fundament 

van heerlijkheid die daarna aan zal breken… 

Voor u en Mij en ieder die Mij kent, 

zal dan de vloek voor altijd zijn geweken. 

 

Gods vrederijk gaat straks voor ieder open, 

die in Mijn spoor de kruisweg mee wil lopen. 

 
(Joke van Sliedregt, Doelgericht, Den Hertog) 

 

Stem: 

In gedachten buigen we ons neer voor de kribbe. Christus kwam uit de hemelse heerlijkheid en Hij wil 

óns in de hemelse heerlijkheid brengen… Daarvoor heeft Hij Zijn Geest gezonden Die ons de weg zal 

wijzen in heel de waarheid; de weldaden die Christus verworven heeft, zal Hij toepassen in ons leven  
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(Joh. 16:13 en 14). Nu hebben we nog te maken met lijden en verdrukking, maar die worden overtroffen 

door de toekomstige heerlijkheid die wacht (Rom. 8:18). 

 

Zingen: Psalm 73: 12 

'k Zal dan gedurig bij U zijn, 

In al mijn noden, angst en pijn; 

U al mijn liefde waardig schatten, 

Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 

Gij zult mij leiden door Uw raad, 

O God, mijn heil, mijn toeverlaat; 

En mij, hiertoe door U bereid, 

Opnemen in Uw heerlijkheid.  

 

Stem 

Heere Jezus, wat bent U een heerlijke Zaligmaker. Het was Uw gebed: ‘Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook 

zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U 

Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld’ (Joh. 17:24). 

Ik begrijp nu waarom Paulus U noemt: Heere der heerlijkheid (1 Kor. 2:8).  

 

Door alle eeuwen – ook nu! – is de prediking erop gericht Gods verlossingsplan te ontvouwen en Christus 

aan ons hart te leggen. Christus wil wonen in Zijn gemeente: ‘Aan hen heeft God willen bekendmaken 

wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop 

op de heerlijkheid (Kol. 1:27). 

 

Zingen: Een blijde boodschap vol van leven ( melodie: ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen) 

Een blijde boodschap vol van leven, 

weerklinkt over het wereldrond: 

God schenkt, zoals er staat geschreven, 

verlossing en een nieuw verbond. 

Het is de liefde van de Vader, 

die aan verloren kind’ren denkt. 

In zijn genade komt Hij nader: 

Hij geeft zichzelf als Godsgeschenk. 

 

Hij zoekt een wereld vol ellende, 

die zich van Hem heeft afgewend. 

Hij zoekt hen, die Hem niet meer kenden, 

vol liefde op; het wordt Advent. 

Hij wil ook ons het licht hergeven, 

zelfs als ons hart Hem weerstand biedt. 

Hij gaf voor ons zijn heerlijk leven, 

toen Hij de hemeltroon verliet. 

 

U, Heiland, willen wij begroeten 

van nu aan tot in eeuwigheid! 

Ons hart wil U zo graag ontmoeten, 

het zij voortaan U toegewijd. 

Roep ons en laat ons naar U horen, 

leidt ons en geef ons volgzaamheid. 

Dan loven wij, door U verkoren, 

uw liefde, onze zaligheid. 

 

Stem 

Christus komt terug op de wolken met grote kracht en heerlijkheid (Matth. 24:30). Ieder mens zal Hem 

zien als Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Vreselijk zal het zijn als je dan voor het éérst 

de heerlijkheid van Jezus Christus ziet… Wanneer we verlossing gekregen hebben door het Kind in de 

kribbe en de Man van Smarten, leren we op aarde belijden ‘dat Jezus Christus de Heere is, tot 

heerlijkheid van God de Vader (Filipp. 2:11). In de grote toekomst mogen we in volmaaktheid God de lof 

toebrengen. 

 

Lezen: Openbaring 5: 13  

En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, 

hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de 

heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. 
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------- VERHAAL ------- 

 

------- EINDIGEN MET GEBED ------- 
 

 

Zingen (staande): 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. 
 


