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Liturgie  
1e kerstdag 2019

Thema: ‘God in een kribbe’



Midden in de winternacht 

 
Wij gaan met haast naar Bethlehem  

In Bethlehems stal  

Midden in de winternacht, ging de hemel open. 
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen 
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

Wij gaan met haast naar Bethlehem: 
een Herder is geboren! 
Wij zien daar in een kribbe Hem 
die zoekt wat is verloren; 
een herder als een lam zo klein, 
een koning die een knecht wil zijn; 
Hij roept - maar wie zal horen? 

Wij staan beschaamd. In Bethlehem 
blijkt meer dan ooit tevoren: 
de vrede is alleen aan Hem 
die weerloos werd geboren. 
Dit Lam heeft ons geopenbaard 
Gods Rijk: een Koning zonder zwaard 
wie horen wil, die hore! 

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.



 

 
Daar is uit ’s werelds duist ’re wolken 

 
Eer zij God in onze dagen 

Gods, voor de schuld der wereld geslacht, 
eens aan het kruis voor mij hebt volbracht. 
Kniel bij Uw kribbe met dankend gemoed, 
breng U eerbiedig mijn zeeg'nende groet.

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 Heren ijver zal bewerken 
dat Hij de zetel, u bereid 
met recht en met gericht zal sterken 
Hem zij de lof in eeuwigheid 

Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde, 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
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



Votum & 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 25: 4 
4. 's HEEREN goedheid kent geen palen; 
God is recht, dus zal Hij door 
Onderwijzing hen, die dwalen, 
Brengen in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
In het effen recht des HEEREN. 
Wie Hem need'rig valt te voet, 
Zal van Hem zijn wegen leren. 

Gebed 
We bidden met elkaar of God bij ons wil zijn tijdens deze dienst. 

Schriftlezing 

Lukas 2:1-7 
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. 



Filippenzen 2:1-11 
1. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de 
liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige 
gevoelens en ontfermingen zijn, 2. maak dan mijn blijdschap volkomen, 
doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van 
gevoelen. 3. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in 
nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. 4. Laat 
eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder 
ook oog hebben voor wat van anderen is. 5. Laat daarom die gezindheid in u 
zijn die ook in Christus Jezus was, 6. Die, terwijl Hij in de gestalte van God 
was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, 7. maar 
Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan 
de mensen gelijk te worden. 8. En in gedaante als een mens bevonden, heeft 
Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de 
kruisdood. 
9. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een 
Naam geschonken boven alle naam, 10. opdat in de Naam van Jezus zich 
zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die 
onder de aarde zijn, 
11. en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid 
van God de Vader 

Collecte 
1. Diaconie (met bijzondere bestemming: Dorcas) 
2. Werk van de kerkrentmeesters 

Psalm 8: 1 en 4 
1. 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. 

4. 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 teêrste liefde schenkt! 

Preek 
Thema: ‘God in een kribbe’ 



Psalm 118: 13 en 14 
13. Gezegend zij de grote Koning, 
Die tot ons komt in 's HEEREN naam! 
Wij zeeg'nen u uit 's HEEREN woning; 
Wij zegenen u al te zaâm. 
De HEER is God, door Wien w' aanschouwen 
Het vrolijk licht, na bang gevaar; 
Bindt d' offerdieren dan met touwen 
Tot aan de hoornen van 't altaar. 

14. Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
Verhogen Uwe majesteit; 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 
Want goed is d' Oppermajesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 

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

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 den hoge (2x)  
Vrede op aarde, vrede op aarde (2x)  
In den mensen, in den mensen, een welbehagen  
In den mensen, een welbehagen, een welbehagen Ere zij God, ere zij God  
In den hoge, in den hoge, in den hoge  
Vrede op aarde, vrede op aarde  
In den mensen een welbehagen  
Amen, amen 

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






