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Samen zingen: 

Komt allen tezamen. 

Komt allen tezamen, 
jubelend van vreugde: 
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de Vorst der eng’len 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.
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> Schriftlezing: Lukas 2:8-20

> Gebed



Samen zingen: psalm 98:2

Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;
Dit slaan al ‘s aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd;
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d’ aard’ in ‘t rond verheugt.
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> Opzeggen:

Kom, ga eens mee naar Bethlehem,
Kom kijken bij die stad.
Er is daar al zoveel gebeurd,
Gods Woord vertelt ons dat.

In de velden rond de stad,
loopt een herdersjongen.
Hij zorgt goed voor al zijn schapen,
en heeft heel mooi gezongen

David jubelt van zijn God.
David zingt van strijd en zorgen.
Van de hulp die hij steeds kreeg.
Van Gods trouw op elke morgen.

Hoe horen we ook David roemen,
In Hem, zijn Heere en zijn Zoon.
Ja, hij mag Hem een Heerser noemen,
rechtvaardig, zittend op Zijn troon.

2 Sam. 23:3
Er zal zijn een Heerser over de mensen, 
een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze 
Gods.



Samen zingen: 

psalm 132:11 en 12

“Daar zal Ik David, door Mijn kracht,
Een hoorn van rijkdom, eer en macht
Doen rijzen uit zijn nageslacht.
‘k Heb Mijn gezalfden knecht een licht,
Een held’re lampe toegericht.

“Wat vijand tegen hem zich kant’,
Mijn hand, Mijn onweerstaanb’re hand,
Zal hem bekleên met schaamt’ en schand’;
Maar eeuwig bloeit de gloriekroon
Op ‘t hoofd van Davids groten Zoon.”

> Opzeggen:

Augustus, de Romeinse keizer,
gaf het grote bevel,
om zijn mensen te gaan tellen,
ook in het land van Israël.

En ook Jozef en Maria
moesten, op des keizers stem,
het stadje Nazareth verlaten
en op reis naar Bethlehem.

Door des Heeren wijze leiding
richtte zich hun weg daarheen;
Dáár werd Jezus dus geboren,
Volgens Micha vijf vers één.

Micha 5:1
En gij Bethlehem Efratha, zijt gij klein 
om te wezen onder de duizenden van 
Juda? Uit u zal Mij voortkomen Die 
een Heerser zal zijn in Israël en Wiens 
uitgangen zijn vanouds, van de dagen 
der eeuwigheid.

Op de plaats, door God gekozen,
in een kribbe, in een stal,
zonder aardse glans of glorie
kwam de Koning van ’t heelal.
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Samen zingen:

Daar is uit 's wereld 

duist're wolken

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.

Samen zingen:

Hoor de eng'len zingen d'eer.

Hoor, de eng’len zingen d’ eer
van de nieuw geboren Heer’!
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
mensentong en eng’lenstem,
zingt het Kind van Bethlehem!
Hoor, de eng’len zingen d’ eer
van de nieuw geboren Heer’!

> Vertelling: De herders op zoek naar dé Herder
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Samen zingen:

Hoor de eng'len zingen d'eer.

Hoor, de eng’len zingen d’ eer
van de nieuw geboren Heer’!
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
mensentong en eng’lenstem,
zingt het Kind van Bethlehem!
Hoor, de eng’len zingen d’ eer
van de nieuw geboren Heer’!
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> Opzeggen:

Er waren in de buurt van Bethlehem
in ’t veld van Efratha diezelfde nacht
ook herders met de schapen in het veld.
Zij hielden bij de kudde trouw de wacht.

Lukas 2:8
En er waren herders in diezelve landstreek, zich houdende in het veld, 
en hielden de nachtwacht over hun kudde.

Maar plotseling was het bij de herders licht:
een engel daalde van de hemel neer.
De Heere Zélf gaf licht in de duisternis.
De herders waren bang en vreesden zeer.

Maar de engel zei tot hen: Wees maar niet bang!
Vrees niet, wat ik u zeg, dat maakt u blij.
Zie, grote blijdschap is er voor u;
voor ú en alle volkeren daarbij.

Ik vertel u, dat voor ú geboren is
de Zaligmaker; God beloofde Hem.
Hij, Die de Christus, Die de Heere is,
Hij ligt in Davids stad, in Bethlehem.
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Lukas 2:10 en 11
En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote 
blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is 
de Zaligmaker, Welke is Christus de Heere, in de stad Davids.

Ga er naartoe; u vindt Hem in de stal;
en in de kribbe is Hij neergelegd.
Zijn moeder wond de doeken om Hem heen.
Zó vindt u Hem; ik heb het u gezegd!

Samen zingen:

In Bethlehems stal

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.
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> Opzeggen:

En dan…o, nog veel meer eng’len
zien de herders voor hun oog,
en ze staren heel eerbiedig,
vol verwondering omhoog.

Godverheerlijkende woorden
vloeien de eng’len uit de mond.
’t Is een lofzang voor de Heere,
Die Zijn Zoon naar de aarde zond!

Lukas 2:14
Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen.

De Eng’len gaan weer naar de hemel,
en de hemel gaat weer dicht.
Bij de herders is het weer donker,
maar in hun harten is het licht.

En ze gaan met vlugge stappen
naar de stal in Bethlehem.
Dáár aanschouwen ze hun Koning
en ze knielen neer voor Hem.

Hij zal al hun schuld betalen
in het Goddelijke recht.
Ja, Hij werd voor hén geboren,
zoals de engel heeft gezegd.
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Samen zingen: 

Wij gaan met haast naar Bethlehem

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! 
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> Opzeggen:

Vol van vreugde gaan ze henen
en ze zeggen overal
wat de engel heeft verkondigd,
wat ze zagen in de stal.

Lukas 2:17
En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend 
het woord, dat hun van dit Kindeke gezegd was.

Met verwondering en blijdschap
geven ze de Heere de eer.
God heeft Zelf Zijn Zoon gegeven!
In de kribbe ligt Hij neer.

Nog verlangen vele mensen
dat Hij komt ook in hun hart,
om van zonden te verlossen
die hen telkens weer zo smart.

Laten wij dan allen vragen:
‘Heere Jezus, kom tot mij;
wil mijn hart, o God, vernieuwen,
maak mij van de zonden vrij.

Leer mij tot Uw eer te leven,
Ver van ongehoorzaamheid;
geef mij tot Uw lof te zingen,
hier en tot in eeuwigheid!’
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Samen zingen:

psalm 100:1 en 4

Juich, aarde, juicht alom den HEER;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.

> Dankgebed



Samen zingen: Ere zij God


