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1. Eer zij God in deze dagen   
Eer zij God in deze tijd   
Mensen van het welbehagen   
Roept de aarde vrede uit   
Gloria in excelcis Deo   
Gloria in excelcis Deo   
Gloria in excelcis Deo

Eer zij God

2. Eer zij God die onze Vader   
En die onze Koning is   
Eer zij God die op de aarde   
Naar ons toegekomen is   
Gloria in excelcis Deo   
Gloria in excelcis Deo   
Gloria in excelcis Deo
3. Lam van God Gij hebt gedragen   
Alle schuld tot elke prijs   
Geef in onze levensdagen   
Peis en vree kyrieeleis   
Gloria in excelcis Deo   
Gloria in excelcis Deo   
Gloria in excelcis Deo

Stille nacht
1. 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.

2. Hulploos Kind, heilig Kind,   
Dat zo trouw zondaars mint,   
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,   
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.   
Leer me U danken daarvoor.   
Leer me U danken daarvoor.

3.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! 



Er is een kindeke geboren op aard
1. Er is een Kindeke geboren op aard   
Er is een Kindeke geboren op aard   
't Kwam op de aarde voor ons allemaal  
't Kwam op de aarde voor ons allemaal

2. 't Kwam op de aarde en 't had er geen huis   
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis   
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis   
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis

3. Er is een Kindeke geboren in 't strooi 
Er is een Kindeke geboren in 't strooi 
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi   
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi

Licht in de nacht

1.Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken, 
dit is de nacht dat Zijn leven begon. 
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken, 
totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; 
Stralend breekt die held're morgen aan. 

2.Prijs nu Zijn naam, 
samen met de engelen.  
O, nacht vol licht, 
O, nacht dat Jezus kwam  
O, nacht vol licht  
O, nacht dat Jezus kwam

3.Wat Hij ons leert, is geven om een ander; 
liefde alleen is de weg die Hij wees. 
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden. 
Vrij van het juk van verdrukking en vrees. 
Uit ons hart en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

4.Prijs nu Zijn naam, 
de naam van alle namen, 
en geef Hem glorie  
in alle eeuwigheid  
en geef Hem glorie  
in alle eeuwigheid 

5. Prijs nu Zijn naam, 
de naam van alle namen, 
en geef Hem glorie  
in alle eeuwigheid  
en geef Hem glorie  
in alle eeuwigheid



Votum en Groet
We belijden onze afhankelijkheid van God en luisteren naar hoe God ons groet.

Psalm 89:3
3. De hemel looft, o HEER, Uw wond'ren dag en nacht; 
Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht, 
Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen; 
Want wie is U gelijk bij al de hemelingen? 
En, welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten, 
Wie hunner is, o HEER, met U gelijk te schatten?

Wetslezing
God geeft in de Bijbel leefregels om goed met elkaar en tot Gods eer te leven. We 
luisteren naar deze leefregels om zo bewust te zijn van wat God van ons vraagt. 

Psalm 111: 3 en 5
3. Hij maakte, Hij, die heerlijk is, 
Zijn wond'ren een gedachtenis; 
Hij is barmhartig en genadig; 
Hij gaf hun, die Hem vrezen, spijs; 
En, Zijnen groten naam ten prijs, 
Gedenkt Hij Zijns verbonds gestadig.

5. '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.

Gebed
We bidden met elkaar of God bij ons wil zijn tijdens deze dienst. We bidden of de Heilige 
Geest ons wil helpen te concentreren en of Hij ons duidelijk wil maken wat God tot ons 
persoonlijk te zeggen heeft. 



Lukas 2:1-21

De geboorte van Jezus 
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 

De herders en de engelen 
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 u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 
11.namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; 
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 de mensen 
een welbehagen. 15.En het geschiedde, toen de engelen van hen weg-gegaan 
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 
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.

Collecte
1e collecte is voor de Diaconie met als bestemming Dorcas 
2e collecte is voor het werk van de kerkrentmeesters.

Schriftlezing



Lofzang van Zacharias: 1 en 5

 1. Lof zij den God van Israël, 
Den 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.

5. Voor elk, die in het duister dwaalt, 
Verstrekt deez' zon een helder licht. 
Dat hem in schâuw des doods bestraalt, 
Op 't vredepad zijn voeten richt.

Preek
'Kerst: een verrassing?'

Lofzang van Simeon: 1 en 2
1. 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.

2. 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.

Gebed
We danken God voor alles wat Hij gegeven heeft en we bidden voor elkaar



Psalm 68:10
10. Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit  
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven.

Zegen
We ontvangen de zegen van God, De HEERE geeft ons op het geloof, Zijn aanwezigheid 
en al het goede mee.




