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Samen zingen: psalm 89 : 15 en 9
              Samen zingen of opzeggen:

Te Nazareth in Galilea
Komt op des Heeren hoog bevel
Een knecht Gods bij de maagd Maria.
Het is de engel Gabriël.

Hij komt het heilsplan Gods ontvouwen
En spreekt: “Maria, wees gegroet,
Gezegende onder de vrouwen.
God is met u; Hij is u goed.

De engel zegt haar niets te vragen,
want Hij, Die straks geboren wordt
zal Zoon des Allerhoogsten wezen;
Zijn Koninkrijk duurt onverkort.

In eeuwigheid zal Jezus leven.
God Zelf zal Hem eens Davids troon
en ’t huis van vader Jakob geven.
Waar Hij zal heersen als Gods Zoon.
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Gij hebt weleer van hem, dien Gij geheiligd hadt,
Gezegd in een gezicht, dat zoveel troost bevat:
‘Ik heb bij enen held voor Isrel hulp beschoren,
Hem uit het volk verhoogd; hem had ik uitverkoren.
‘k Heb David, Mijnen knecht, Mijn gunsteling gevonden,
En hem met heil’ge zalf aan Mij en ’t rijk verbonden.’

  Spreekstem(men): Mattheüs 1 : 20 b 

Jozef, gij zone Davids, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, 

tot u te nemen, want Hetgeen in  haar ontvangen is, Dat is 

van de Heilige Geest.

Mattheüs 1 : 21

En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn Naam heten JEZUS; 

want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

  Opzeggen: 

Al in het Oude Testament wordt de Heere 
Jezus door de profeten ‘de Zoon van David’ 
genoemd. Zijn moeder is een nakomeling van 
koning David en ook Jozef is uit het geslacht 
van David.

(Lukas 1 : 26 en 27) En in de zesde maand 

werd de engel Gabriël van God gezonden naar 

een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een 

maagd, die ondertrouwd was met een man, 

wiens naam was Jozef, uit het huis van David, 

en de naam van de maagd was Maria. 
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               Vervolg zingen 

  (melodie psalm 140; ritmisch)

Maria vraagt: ‘Hoe zal dat wezen,
Want Jozef is nog niet mijn man?’
Maar nauw’lijks is haar vraag gerezen
Of d’engel leert het haar verstaan.

Want God kan immers alle dingen;
’t Is kracht van Hem, die z ’ondervindt
Hij zal haar met Zijn Geest omringen.
Als Vader van dit heil’ge Kind.

Samen zingen: lofzang van Maria : 1 en 7

Zijn goedheid klom ten top.
Hij nam Zijn Isrel op.
Naar ’t heil, Zijn knecht beschoren.
Gelijk Hij, ons ten troost
Aan Abram en zijn kroost,
Voor eeuwig had gezworen.

Vertelling

Spreekstem: gedicht

De engel ging heen en Maria dacht:
Eind’lijk heeft God Zijn heil ons gebracht.
Haar lippen beefden, haar hart was klein
‘Ik dank U, Heere, dat ik het mocht zijn.’
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Samen Zingen: psalm 132 : 7,11 en 12
Samen Zingen: 

Daar is uit 's werelds duist're wolken

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.”

  Spreekstem: gedicht

De komst van de Heere Jezus is voorzegd. Heel duidelijk 
is de profeet Jesaja als hij zegt dat het koninkrijk van 
David geen einde zal hebben.

Spreekstem: Jesaja 9 : 5 en 6a

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons 
gegeven en de heerschappij is op Zijn schouder en 
men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke 
God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.

Der grootheid dezer heerschappij en des vredes 

zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn 

koninkrijk.

  Spreekstem: gedicht

De Heere heeft beloofd Zijn Zoon te zenden. 
De profeet Jesaja heeft deze heerlijke belofte 
aan koning Achaz mogen vertellen:

Jesaja 7 : 13a en 14b

Hoort gijlieden nu, gij, huis van David! Ziet, een 

maagd zal zwanger worden en zij zal een Zoon 

baren en Zijn Naam IMMANUEL heten.
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Samen zingen:  in de stad van koning David

In de stad van koning David
In een nederige stal. 
Lag een Kindje in de kribbe,
’t Was de Koning van ’t heelal.
Jezus Christus, God en Heer’
Daald’ op aard’ als Redder neer.

  Spreekstem:

Jesaja spreekt ook van een ‘Rijsje uit de afgehouwen tronk van Isaï.’

Een rijsje is een takje, dat opkomt op de plaats waar eens een grote 
boom heeft  gestaan. De boom is omgehakt. Van het geslacht van Isaï, 
de vader van David, is niets meer te zien. Maar dan komt de Heere 
Jezus; als een takje uit de omgehakte boomstronk.

Samen zingen: Komt allen tezamen

Spreekstemmen:

Jezus, Davids zoon. Dat is Hij.

Hoor de mensen bij de intocht in Jeruzalem: ‘Hosanna, de Zone Davids! Gezegend is 

Hij, Die komt in de Naam des HEEREN!’

Hoor de blinde bij de poort: ‘Jezus, Gij Zone Davids, ontferm U mijner!’

Velen bestraft en hem, opdat hij zwijgen zou, maar hij riep zoveel te meer: 
‘Gij Zone Davids! Ontferm U mijner!’ (Markus 10 : 48)

David was koning. Een koning naar Gods raad. Maar Jezus is de Koning der Koningen

Is Hij ook jouw Koning? Mag je Hem al kennen als Koning in jouw leven? 

Zing dan biddend mee!
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Samen zingen: 

ik kniel aan Uwe kribbe neer

  Verteller

Is de Heere Jezus nog niet de Koning van jouw leven? Roep Hem dan aan 
zoals Bartimeüs: ‘Heere Jezus, Gij Zone Davids, ontferm U mijner!’

Hij laat geen bidder staan.

En gij zult Zijn Naam heten JEZUS, dat is Zaligmaker; want Hij zal Zijn volk 
zalig maken van hun zonden. 

Samen zingen: Lofzang Maria : 3



  Gebed

Samen zingen: Ere zij God


