
 

 

Liturgie zondagavond 25 december 2022 
 
Voorganger: ds. E.J.de Groot 
Organist: Andre Weerheim 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 113:3 en 4 
Vers 3 
Wie is gelijk aan onzen HEER? 
Aan God, die, tot Zijn eeuwig' eer, 
Zijn troon gevest heeft in den hemel? 
Die, daar Hij 't wereldrond gebiedt, 
Van Zijnen hogen zetel ziet 
Op 't laag en nietig aards gewemel? 
 
Vers 4 
Wie is aan onzen God gelijk? 
Die armen opricht uit het slijk; 
Nooddruftigen, van elk verstoten, 
Goedgunstig opheft uit het stof, 
En hen, verrijkt met eer en lof, 
Naast prinsen plaatst en wereldgroten? 
 
 
We worden stil voor onze God 
Votum en groet 
 
Zingen: Weerklank 124:1 en 2 
 
124:1 
Hoor, de enge_len zingen de_ eer 
van de nieuw geboren 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 eng’len zingen d’ eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
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124:2 
Hij, die heerst op ’s hemels troon, 
Here 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! 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 2: 4 en 7 
Vers 4 
"En Ik, die Vorst, met zoveel macht bedeeld, 
Zal Gods besluit aan 't wereldrond doen horen. 
Hij sprak tot Mij: "'k Heb heden U geteeld; 
Gij zijt Mijn Zoon, Gij zijt Mijn eengebo - ren'; 
Zeg vrij Uw eis; Ik zal Uw macht verhogen, 
Opdat Uw naam alom ontzaglijk zij; 
Het heidendom ligg' voor Uw stoel gebogen, 
En 't eind der aard erkenn' Uw heerschappij." 
 
Vers 7 
Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer, 
In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen; 
Die Sions Vorst erkennen voor hun HEER; 
Welzalig zij, die vast op Hem betrou - wen. 
 
Gebed om de opening van het woord 
 
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. 
2Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. 
3En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen 
stad. 
4Ook 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, 
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5om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die 
zwanger was. 
6En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij 
baren zou, 
7en 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: Psalm 17:3 en 4 
 
Vers 3 
Ik zet mijn treden in Uw spoor, 
Opdat mijn voet niet uit zou glijden; 
Wil mij voor struikelen bevrijden, 
En ga mij met Uw heillicht voor. 
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, 
Omdat G', o God, mij altoos redt, 
Ai, luister dan naar mijn gebed, 
En neig Uw oren tot mijn klachten. 

Vers 4 
Maak Uwe weldaân wonderbaar, 
Gij, die Uw kind'ren wilt behoeden 
Voor 's vijands macht en vrees'lijk woeden, 
En hen beschermt in 't grootst gevaar. 
Wil mij Uw bijstand niet onttrekken; 
Uw zorg bewaak' mij van omhoog; 
Bewaar m' als d' appel van het oog; 
Wil mij met Uwe vleuglen dekken. 

 
Verkondiging:  
 
Zingen: Psalm 40:4 
Vers 4 
Brandofferen, noch offer voor de schuld, 
Voldeden aan Uw eis, noch eer. 
Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o HEER; 
De rol des boeks is met Mijn naam vervuld. 
Mijn ziel, U opgedragen, 
Wil U alleen behagen; 
Mijn liefd' en ijver brandt: 
Ik draag Uw heil'ge wet, 
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Die Gij den sterv'ling zet, 
In 't binnenst' ingewand." 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling gaven 
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Zingen: Weerklank 131 1 en 4(staande) 
 
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. 
 
 
 
 
 



 

 

131:4 
 
O Heer Jesu, God en mense, 
die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij wat ik door U wense, 
geef mij door uw kindsheid raad. 
Sterk mij door uw tere handen, 
maak mij door uw kleinheid groot, 
maak mij vrij door uwe banden, 
maak mij rijk door uwe nood, 
maak mij blijde door uw lijden, 
maak mij levend door uw dood! 
 
Zegen 


