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op 
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Uitzending 
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Om 15.00 uur opening door 
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Welkom Ds. P.D.J. Buijs 
 

Gebed 

    Declamatorium: De Belofte vervuld 
 

Schriftlezing:  Jesaja 11: 1 en 2 
 

Zingen:   Psalm 8: 1, 4 en 9 
 

Heer’, onze Heer, grootmachtig Opperwezen, 
Hoe wordt Uw naam op aard’ alom geprezen! 
Gij, Die den glans van Uwe majesteit 
Hebt boven lucht en heem’len uitgebreid! 
 

Mijn God, wat is de mens dan op deez’ aarde! 
De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, 
Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt 
En ’s mensen zoon Uw teerste liefde schenkt! 
 

Heer’, onze Heer’, grootmachtig Opperwezen, 
Hoe billijk wordt Uw grote naam geprezen! 
Hoe heerlijk rolt uit aller vromen mond 
Die grote naam door ’t ganse wereldrond! 
 

Schriftlezing:  Lucas 1 : 5 t/m 7 
 

Zingen:   Lofzang van Zacharias: 1 
 

Lof zij den God van Israël, 
Den Heer’, Die aan Zijn erfvolk dacht, 
En door Zijn liefderijk bestel, 
Verlossing heeft teweeggebracht, 
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. 
 

Schriftlezing:  Lucas 1: 8 t/m 11 
 



Zingen:    Lofzang van Zacharias: 4 en 5 
 

Dus wordt des Heeren volk geleid 
Door ’t licht, dat nu ontstoken is, 
Tot kennis van de zaligheid, 
In hunne schuldvergiffenis; 
Die nooit in schoner glans verscheen, 
Dan nu, door Gods barmhartigheên. 
Die, met ons lot bewogen, 
Om ons van zond’ en ongeval t’ontslaan, 
Een ster in Jakob op doet gaan, 
De zon des heils doet aan de kimmen staan. 
 

Voor elk, die in het duister dwaalt, 
Verstrekt deez’ zon een helder licht, 
Dat hen in schaûw des doods bestraalt, 
Op ’t vredepad zijn voeten richt. 
 

Schriftlezing:  Lucas 1: 12 t/m 17 

Gedicht:           Nog voor de Heiland was geboren …. 

Zingen:  O kom, o kom Immanuël   
 

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! 
 

O kom, Gij sleutel Davids, kom 
En open ons het heiligdom; 
Dat wij betreden uwe poort, 
Jeruzalem, o vredesoord! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 

O kom, die onze Heerser zijt, 
In wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 



Verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel! 
 

Schriftlezing:  Jesaja 7 : 14 
 

Schriftlezing:  Micha 5 : 1-4a 
 

Zingen:    Komt allen tezamen 
 

Komt allen tezamen 
Jubelend van vreugde 
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem 
Ziet nu de vorst der englen hier geboren 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden die Koning 
 

De hemelse eng'len 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak 
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden die Koning  
 
Schriftlezing:  Lukas 1: 26 t/m 33 
 

Zingen:   Hoe zal ik U ontvangen 
 

Hoe zal ik u ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
O, 's werelds hoogst verlangen, 
des sterv'lings zaligst goed? 
Dat ons uw Geest verlichte! 
Houd zelf de fakkel bij, 
die, Heer, ons onderrichte, 
wat U behaag'lijk zij! 
 

 
 



'k Lag machteloos gebonden - 
Gij komt en maakt mij vrij! 
Ik was bevlekt met zonden - 
Gij komt en reinigt mij! 
Het leven was mij sterven 
tot Gij mij op deedt staan. 
Gij doet mij schatten erven, 
die nimmermeer vergaan. 
 

Nog eenmaal zal Hij komen 
als Richter van 't heelal, 
die d’ hoofden van de vromen 
voor eeuwig kronen zal. 
Nog is die dag verborgen; 
wacht hem gelovig af, 
terwijl de grote morgen 
reeds schemert boven 't graf! 
 

Gedicht:           Advent 
 

Schriftlezing:  Lukas 1: 39 t/m 45 
 

Zingen:    Lofzang van Maria: 1 en 3 
 

Mijn ziel verheft Gods eer; 
Mijn geest mag blij den Heer’, 
Mijn Zaligmaker noemen, 
Die, in haar lagen 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. 
 

Schriftlezing:  Lukas 2: 1 t/m 7 
 

Schriftlezing:  Lukas 2: 10 t/m 14 
 



Zingen: Heerlijk klonk het lied der Eng′len  
 

Heerlijk klonk het lied der Eng'len, 
in het veld van Ephrata: 
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 aller Hoofd en Heer. 
Refrein: 
 

In een kribbe ligt Hij neder, 
weldra werd een kruis Zijn troon; 
ja, om zondaars te verlossen, 
droeg Hij spot en smaad en hoon. 
Refrein: 
 

Meditatie 
 

Zingen:     Stille nacht, heilige nacht 
 

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’ U rijkdom ontzegd, 
werd G’ op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 



Stille nacht, heil’ge 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! 
 

Schriftlezing:  Lukas 2: 22 t/m 28 
 

Zingen:    Lofzang van Simeon: 1 en 2 
 

Zo laat Gij, Heer’, Uw knecht, 
Naar ’t woord hem toegezegd, 
Thans henengaan in vrede; 
Nu hij Uw zaligheid, 
Zo lang door hem verbeid, 
Gezien heeft, op zijn bede. 
 

Een licht, zo groot, zo schoon, 
Gedaald van ’s hemels troon, 
Straalt volk bij volk in d’ogen; 
Terwijl ’t het blind gezicht 
Van ’t heidendom verlicht, 
En Isrel zal verhogen. 
 

Schriftlezing:  Jesaja 9 : 5 t/m 6a 
 

Schriftlezing:  Mattheus 2: 1 t/m 5 
 

Stem: 
De wijzen komen na een lange reis Jeruzalem binnen. De ster bracht 
hen wel bij het paleis, maar niet bij de Heere Jezus. Het Koningskind 
vinden ze, net als de herders, door het Woord. 
 

Schriftlezing:  Mattheus 2: 9 t/m 11 
 

Stem: 
Teleurgesteld zijn de wijzen uit Jeruzalem vertrokken. Het doel van 
hun reis vonden ze niet in de koninklijke stad. Maar wie op zoek gaat 
naar deze Koning zal Hem vinden! God wijst hen de weg. En het 
wordt een blijde reis. In geloof leggen ze al hun schatten voor Hem 
neer. En de grootste schat nemen zij mee naar huis. De reis van hun 
leven krijgt door dit Kind een ander doel. 



Schriftlezing:   1 Johannes 1: 5-7 

Gedicht:            Gevonden 

Zingen:    Ik kniel aan Uwe kribbe neer 
 

Ik kniel aan Uwe kribbe neer, 
O Jezus, Gij mijn leven! 
Ik kom tot U en breng U, Heer 
Wat Gij mij hebt gegeven. 
O, neem mijn leven, geest en hart, 
En laat mijn ziel in vreugd en smart, 
Bij U geborgen wezen! 
 

Voor ik als kind ter wereld kwam, 
Zijt Gij voor mij geboren. 
Eer ik een woord van U vernam, 
Hebt Gij mij uitverkoren. 
Voor dat Uw hand mij heeft gemaakt, 
Werd Gij een kindje, arm en naakt, 
Hebt Gij U mij gegeven. 
 

Stem: 
Aan het eind van zijn leven kreeg Johannes een openbaring van Jezus 
Christus: Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten 
zegt. 
 

Schriftlezing:  Openbaring 22: 12 t/m 14 
 

Gedicht:          ‘Stad van Kristal’ 
 

Zingen:             Ere zij God 

 
 

Kerstverhaal door Betsie Guis 
 
Sluiting  
 

 
 
 
 
 



Zingen:  Wat de toekomst brengen moge  
 

Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand, 
moedig sla ik dus de ogen, 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen, 
Vader wat Gij doet is goed. 
Leer mij slechts het heden dragen, 
met een rustig, kalme moed. 
 

Heer ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig Hij die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 
zie ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 
als ik in Uw hemel kom. 
 

Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen, 
naar het onbekende land. 
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen, 
naar het onbekende land. 


