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Zingen 
Morgenzang vers 5 
Verlicht ons hart, dat duister is,  
Wil ons, naar Uw getuigenis,  
Doen vlieden alle kwade paân,  
En ijv'rig in Uw wegen gaan. 
 

Stem 
Kerst 2022. Het jaar ligt bijna achter ons. Alles wat er was, behoort nu tot de historie. Vandaag 
mogen we horen van de meest wonderlijke historie: de komst van Jezus op aarde. Vanuit de 
glorie van de hemel daalde Hij af en werd mens. Zijn leven als mens eindigde aan het kruis. 
Einde verhaal? Nee! Soli Deo gloria: Hij droeg onze zonde en schuld, schonk oneindige genade 
en overwon de dood. Hij stond weer op, en bereidde plaats voor ons in het huis van Zijn Vader. 
Door Zijn genade zijn we welkom bij Hem, om te delen in eeuwige glorie en victorie! 
 
Lezen 
Genesis 1:1-2 
1. In het begin schiep God de hemel en de aarde.  
2. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God 
zweefde boven het water. 
 
Johannes 1:1-5, 9-10 
1. In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.  
2. Dit was in het begin bij God.  
3. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat 
gemaakt is.  
4. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.  
5. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.  
 
9. Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.  
10. Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet 
gekend.  
 

Zingen 
Weerklank 128: In den beginne was het woord  
(wijs psalm 134) 
1.  In den beginne was het woord, 
op aarde is zijn stem gehoord 
die spreken wil tot elk geslacht, 
Hij werd geboren in de nacht.  

 
3.  Hij is de Heer, Hij werd een knecht 
op Hem wordt alle last gelegd, 
Hij woont temidden van het kwaad, 
Hij troont in onze lage staat.  
 
5.  Dit licht dat in het duister sliep 
is God die ons bij name riep 
Hij roept totdat Hij wordt gehoord, 
in den beginne was het woord. 
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Lezen 
Kolossenzen 1:15-17 
15. Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.  
16. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die 
zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen 
zijn door Hem en voor Hem geschapen.  
17. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. 
 
Stem 
Voor alles was God. 
Alles was God. 
Alles was van God. 
God was het Woord.  
Het Woord schiep. 
Het Woord schiep het licht, 
waardoor wij kunnen leven 
Het Woord schiep een verhaal: 
‘His-story’, Zijn verhaal. 
Hij schiep figuranten 
zij dachten de hoofdrol te kunnen spelen 
maar vielen in zonde. 
Het Woord had hier kunnen eindigen 
maar God gaf een verzoeningsplan. 
Hiermee schreef Hij echt historie: 
het geven van Zijn eniggeboren Zoon. 
 

Lezen 
Genesis 3:15  
15. En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en 
haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. 
 
Johannes 3:16  
16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
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Stem 
Glorie, heerlijkheid: 
voor Jezus verleden tijd. 
‘Er is geen mens die goed, 
op aarde doet’.  
Niets goeds te vinden hier op aard’, 
wij zijn Gods Zoon niet waard. 
Toch was Hij bereid 
en verliet de heerlijkheid. 
Hij kwam onder ons wonen 
om Zijn liefde te tonen. 
Hij kwam, om Zijn Vader te behagen 
en onze zonden te dragen.  

 
Lezen 
Johannes 1:14  
 
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. 
 

Zingen 
Psalm 40:4 
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, 
Die Gij den sterv'ling zet, 
In 't binnenst' ingewand." 
 

Stem 
Jezus verliet de hemel en kwam naar de aarde. Naar oorlog, pijn, angst, zonde en dood. Weg 
van Zijn Vader. Jozef en Maria zouden de ouders worden van de beloofde Messias. Ze waren 
nog niet getrouwd. Ze waren, in hun ogen, nog niet klaar voor het ouderschap. Toen ze op 
weg gingen en Maria hoogzwanger was, zochten ze een plaats waar Jezus geboren kon 
worden. Ze vonden geen plaats, alles was vol. Er was geen plaats voor de grote 
Plaatsbereider. Het grootste wonder van de wereldgeschiedenis, de geboorte van Gods 
eeuwige Zoon als mens, vindt in alle stilte plaats in een stal in een onbekend stadje in Judea. 
God maakt plaats waar geen plaats is en zorgt ervoor dat Zijn plan doorgang vindt.  
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Lezen 
Lukas 2:6-14  
 
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.  
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 geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; 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 mensen een welbehagen. 

 
Stem 
Een moment van glorie! ‘Een menigte van de hemelse legermacht’: duizenden engelen loofden 
God. De engelen verkondigen het grote nieuws: de eeuwige, almachtige Zoon van God is 
zojuist ‘door de gestalte van een slaaf aan te nemen aan de mensen gelijk geworden’ (Filipp. 
2:7). Want nu is de volheid van de tijd gekomen: God heeft ‘Zijn Zoon uitgezonden, geboren uit 
een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen’ (Gal. 4:4-5). 
Wat een nieuws!  
 

Zingen 
Weerklank 117 Eer zij God in onze dagen 
1. 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. 
 

2. 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
6 

Stem 
Als God zou moeten wachten 
tot wij Hem zouden verwachten, 
totdat wij plaats hebben in ons leven 
om Hem ruimte te geven, 
komt er dan ooit een dag 
waarop wij klaar zijn, en Hij komen mag? 
Gelukkig wacht God niet 
tot Hij voldoende ruimte ziet 
om in ons hart te wonen 
en mag bezitten onze aardse tronen.  
Jezus kwam zonder dat er plaats was voor Hem, 
Hij bereidt nu plaats voor ons, hoor naar Zijn stem! 
 

Lezen 
Johannes 14:2-3  
 
2. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd 
hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.  
3. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot 
Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 
 

Stem 
Jezus kwam van Zijn troon en werd een nederige Zaligmaker. Hij werd nederig, zodat wij bij 
Hem kunnen knielen. Maar daar moeten we wel ruimte voor hebben. Wanneer wij vol zijn van 
hoogmoed of druk zijn met onze materiële schatten, kan God ons niets geven. Als wij al 
vervuld zijn, is er geen ruimte waar de Heilige Geest kan wonen. Alleen lege handen kunnen 
gevuld worden. Dan wil Hij royaal schenken van Zijn genade en goedheid.  
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Lezen 
Mattheüs 6:19-21  
 
19. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar 
dieven inbreken en stelen;  
20. maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar 
dieven niet inbreken of stelen;  
21. want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 
 

Zingen 
Lofzang van Maria: 4, 5, 6 
 
4.  Des HEEREN arm is sterk; 
Hij deed een krachtig werk; 
Die hoog zijn van gevoelen, 
Heeft Hij verstrooid, verward, 
Met alles, wat het hart, 
Dier trotsen mocht bedoelen. 
 
5.  Die stout zijn op hun macht, 
Heeft Hij versmaad, veracht, 
Gestoten van de tronen; 
Maar Hij verhoogt en hoedt 
Het nederig gemoed, 
Waarin Zijn Geest wil wonen. 
 
6. Hij heeft, na lang geduld, 
Met goederen vervuld 
Der hongerigen monden; 
Hij zag geen rijken aan; 
Maar heeft z', in hunnen waan, 
Gans ledig weggezonden. 
 
 

Stem 
We lezen in Jesaja dat de Heere Zelf al eenieder uitnodigt Zijn beloofde zegen aan te nemen: 
O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja kom, koop 
zonder geld, zonder prijs, wijn en melk (Jes. 55:1). Hier maakt de Heere ons duidelijk dat we 
alles kunnen krijgen, voor niets van ons. Hij zal ons vervullen waar het aardse nooit 
verzadigen kan. Kom, laat je leegte vervullen met Hem Die kwam! 
 
Zingen  
Op Toonhoogte 250 Vaste rots van mijn behoud  
3. Zie, ik breng voor mijn behoud, 

U geen wierook, mirr’ of goud, 
moede kom ik, arm en naakt, 
tot de God, die zalig maakt, 
die de arme kleedt en voedt, 
die de zondaar leven doet. 
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Stem 
Jezus werd echt mens. Hij is ons in alles gelijk geworden. Hij kent al onze vreugde maar ook 
het verdriet en de pijn. Maar één ding is anders: Hij is zonder zonde. ‘Hij heeft ons vlees en 
bloed aangenomen en de toorn van God waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, 
vanaf het begin van Zijn menswording tot aan het einde van Zijn leven op aarde voor ons 
gedragen.’ Aan het kruis riep Hij uit: ‘Mijn God! Mijn God! Waarom hebt U Mij verlaten?’ opdat 
wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden. 
(Avondmaalsformulier) 
 

Lezen 
Hebreeën 4:14-16  
 
14. Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, 
de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.  
15. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, 
maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. 16. Laten wij 
dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid 
verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. 
 
Zingen 
Weerklank 124 Hoor, de eng’len zingen d’eer  
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 de eer 
van de nieuwgeboren Heer. 
 
 
3. Lof aan U die eeuwig leeft  
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt  
taal en teken in de tijd.  
Al uw glorie legt Gij af  
ons tot redding uit het graf,  
dat wij ongerept en rein  
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de eng'len zingen d'eer  
van de nieuwgeboren Heer! 
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Lezen 
Mattheüs 1:21-23  
 
21. Zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig 
maken van hun zonden.  
22. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, 
toen hij zei:  
23. Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel 
geven; vertaald betekent dat: God met ons. 
 

Stem 
Lang voordat Jezus geboren wordt, wordt Zijn naam al bekend gemaakt. Jesaja schrijft al 
over Zijn namen, waaronder de naam ‘Immanuel’: God met ons. Wat een belofte wordt dan al 
gegeven! God werd mens, komt bij ons om met ons te zijn. Om onder ons te wonen. Om te 
lijden, zodat Hij met ons kan mee-lijden. En Hij zal met ons zijn, zo geeft Hij de belofte in 
Mattheus 28: En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.  
 

Gedicht 
Immanuel: God met ons 
Een naam vol vreugde: God, Die met ons is, 
Die naast je loopt; Hij, Die Zich wil ontfermen, 
al ga je door een dal vol duisternis, 
Hij is erbij: Zijn arm zal je beschermen.  
Immanuel: een naam vol warmte en licht, 
een grote God, Die een klein mens wil wezen, 
Die al Zijn liefde op ons heeft gericht 
om ons geschonden leven te genezen.  
Immanuel: Hij is ons zeer nabij, 
een mens als wij, die onder ons wil wonen 
een Zoon van God. Wie kan er, zoals Hij, 
het beeld des Vaders beter aan ons tonen? 
In Bethlehem is ’t eng’lenlied gehoord 
dat zong van vrede, vreugde, welbehagen; 
en nog weerklinkt dit lied in Jezus’ woord:  
,,Vrees niet! Zie, Ik ben met u, alle dagen!” 
(Uit: Hij Die met ons is, Nel Benschop, Kok, 1989) 
 

Stem 
Gods belofte in de naam ‘Immanuel’, Ik zal er zijn, wordt al gegeven bij Gods verbond met 
Abraham in Genesis: Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun 
generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht 
na u (Gen. 17:7). Bij onze doop worden we opgenomen in dit verbond. Gods belofte geldt dan 
ook voor ons: ‘“Ik zal er zijn’, tot de voleinding van de wereld.  
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Zingen 
Psalm 111:5  
‘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. 
 

Stem 
Vanaf het moment dat de mens in zonde viel, is er vergeving nodig. In het oude testament 
voldeden de offers als verzoening en verlossing van schuld. Op Golgotha werd het volkomen 
offer gebracht. Satan dacht te triomferen, maar hier op Golgotha werd zijn kop vermorzeld. 
Jezus daalde af in het graf om na drie dagen vol heerlijkheid weer op te staan. Door Zijn 
opstanding is de overwinning behaald. Glorie, Hallelujah! 
 

 
Zingen  
Op Toonhoogte 119 Jezus, leven van mijn leven  

1.  Jezus, leven van mijn leven, 
Jezus, dood van mijnen dood, 
die voor mij U hebt gegeven, 
in de bangste zielenood, 
opdat ik niet hoop’loos sterven, 
maar uw heerlijkheid zou erven. 
Duizend, duizendmaal o Heer, 
zij u daarvoor dank en eer. 
 

 

Lezen 
Johannes 11:25-26  
 
25. Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook 
al was hij gestorven,  
26. en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? 
 

Stem 
Het geloof in de opgestane Christus geeft vrijmoedigheid om met Paulus mee te zeggen: ‘in 
dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad.’ Als we dat geloven 
mogen we leven met de belofte dat niets of niemand ons zal kunnen scheiden van de liefde 
van God in Christus Jezus, onze Heere.  
 

Lezen  
Johannes 16:33  
 
33. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u 
verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. 
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Stem 
Als Koningskind zonder kroon 
kreeg Hij een houten kruis als troon. 
Hij stierf voor ons, daar aan het kruis 
zodat wij mogen komen, in het Vaderhuis. 
Hij droeg onze schuld als eigen straf 
en ging tot in de dood, drie dagen in het graf. 
Hij stond weer op, Hij overwon! 
Hij deed wat ik niet kon. 
Nu is er plaats in het Vaderhuis, 
daar alleen zijn we eeuwig thuis.  
Plaats in Zijn glorie, 
voor eeuwig leven in Zijn Victorie!  
 

Zingen 
Op Toonhoogte 396 Kroon Hem met gouden kroon  
3.  Kroon Hem, de Vredevorst, 
Wiens macht eens heersen zal, 
van pool tot pool, van zee tot zee. 
’t Klink’ over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d’ aarde weer een paradijs.  
Kom, Here Jezus, kom! 

Gezegende dagen! 



 

 

 


