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‘MIJ GESCHIEDE NAAR UW WOORD’

v e r b i n d t j o ng e r e n

Zingen: Psalm 33: 1 en 6

1. Zingt vro - lijk, heft de stem naar bo - ven;

Recht-vaar-di-gen,

ver - heft den HEER’;

Het past op - rech - ten God te lo - ven;

Zingt Zij - nen gro - ten Naam ter eer;

Prijst Hem in uw psal-men, Met de schoonste gal-men;

Roept Zijn wel - daân uit;

Laat

de keel zich pa - ren, Met den klank der sna - ren;

Looft Hem met de

6.

luit.

Maar d’ altoos wijze raad des HEEREN
Houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht;
Niets kan Zijn hoog besluit ooit keren;
’t Blijft van geslachte tot geslacht.
Zalig moet men noemen
Die hun Maker roemen
Als hun HEER’ en God,
’t Volk, door Hem tevoren
Gunstig uitverkoren
Tot Zijn erf en lot.
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Lezen: Lukas 1: 26-45

Gebed

Zingen: Psalm 65: 1

1. De lof - zang klimt uit

Tot

U, met stil ont - zag;

Daar zal men

U,

o

Ge - lof - ten, dag

Gij

O

Si - ons za - len

God, be - ta - len

bij

dag.

hoort hen die Uw heil ver - wach - ten,

Hoor - der der ge - beên!

Dies zul - len al - ler - lei ge - slach - ten

Oot - moe - dig tot

U

treên.
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Spelen met muziekinstrumenten:
Eens konden wij

SPREEKSTEMMEN:
Eens konden wij

Na deze val

Volmaakt en vrij

Zei God: ‘Ik zal

Voor God de Heere leven.

Nog een Verlosser geven.

Maar door de zond’

Mijn eigen Kind

Zijn wij terstond

Zozeer bemind

Uit ’t paradijs verdreven.

Zal sterven voor uw leven.

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen
deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar
Zaad; Datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij
zult Het de verzenen vermorzelen. (Genesis 3: 15)
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Van Hem mocht Jakob profeteren:

Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met

‘Er zal uit Juda’s nageslacht

uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal Ik uw zaad

Een Koning opstaan en regeren

na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen

Met grote majesteit en kracht.’

zal, en Ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal
Mijn Naam een huis bouwen, en Ik zal de stoel

Hoe horen we ook David roemen

zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Ik

In Hem, zijn Heere en zijn Zoon.

zal hem zijn tot een Vader, en hij zal Mij zijn tot

Ja, hij mag Hem een ‘Heerser’ noemen

een zoon;

Rechtvaardig, zittend op zijn troon.

(2 Samuël 7: 12-14A)

Zingen: Psalm 132: 7

7. Tot

len weet,

Hij,

sta - ving van

Aan

de

waar - heid deed;

Da - vid

“u - wen Zoon,

Eens

e - nen du - ren

zet

-

ten

De HEER’, Die

eed.

op

uw

van

“Ik

glo

geen wank’

zal,” dus

-

sprak

rie - troon.”

SPREEKSTEMMEN:
Maar velen dachten in die dagen

Toen zeide Ik: Zie, Ik kom; in de rol des boeks is

Alleen aan aardse roem en macht.

van Mij geschreven. Ik heb lust, o Mijn God, om

Dat Hij de straf voor hen moest dragen,

Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het

Daar werd zo weinig aan gedacht.

midden Mijns ingewands. (Psalm 40: 8 en 9)

Een Koning, Die een weg van lijden,
Van dood en graf zou moeten gaan,
Daar kon men zich niet in verblijden,
Dat werd door velen niet verstaan.
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Zingen: Hoe zal ik U ontvangen?
‘k Lag machteloos gebonden,
Hoe zal

ik

U

ont - vang - en?

Gij komt en maakt mij vrij!
Ik was bevlekt met zonden,
Gij komt en reinigt mij!

Hoe wilt

Gij zijn

ont - moet?

Het leven was mij sterven,
Tot Gij mij op deed staan.
Gij doet mij schatten erven,

O ’s we - relds hoogst ver lang - en,

Die nimmermeer vergaan.
SPREEKSTEMMEN:

Des sterv’lings za - ligst goed?

De tijd was bijna aangebroken
Dat de Messias komen zou;

Dat ons Uw Geest ver - lich - te!

De Koning, van Wie was gesproken
In ’t paradijs, als ’t Zaad der vrouw.

Houdt Zelf de

fak - kel

bij,

Daarom zal de Heere Zelf u een teken
geven; ziet, een maagd zal zwanger
worden, en zij zal een Zoon baren, en

Die Heer’, ons on - der - rich - te,

Zijn naam IMMANUËL heten.
(Jesaja 7: 14)

Wat U
B

be - haag’ - lijk

zij!

Vertelling
Zingen: Lofzang van Maria : 1 en 3

3. Hoe heilig is Zijn Naam!
1.

Mijn ziel verheft Gods eer;

Laat volk bij volk te zaâm
Barmhartigheid verwachten;

mijn geest mag blij den Heer,

Nu Hij de zaligheid,
Voor die Hem vreest, bereidt,

mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
maar van Zijn gunst doet roemen.

Door al de nageslachten.

SPREEKSTEMMEN:
Gabriël, door God gezonden,

‘Jezus’ zal dit Kindje heten,

Spreekt de maagd Maria aan:

Erfgenaam van Davids troon.

Weet gegroet, de Heere is met u,
Wees gezegend in Zijn Naam!

‘Hoe zal alles toch gebeuren,
Alles wat ik heb gehoord?

Vrees nu niet, God geeft genade

Zie, de dienstmaagd van de Heere,

En Hij geeft u ook een Zoon.

Mij geschiede naar uw Woord.’

SPREEKSTEMMEN:

Lezen Lukas 1: 18-25

De geboorte van Jezus Christus was nu

En dit alles is geschied, opdat vervuld zou

aldus: Want als Maria, Zijn moeder, met Jozef

worden hetgeen van den Heere gesproken is

ondertrouwd was, eer zij samengekomen

door den profeet, zeggende:

waren, werd zij zwanger bevonden uit den

Zie, de maagd zal zwanger worden en een

Heiligen Geest.

Zoon baren, en gij zult Zijn Naam heten

Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was,

Immanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God

en haar niet wilde openbaarlijk te schande

met ons.

maken, was van wil haar heimelijk te verlaten.
Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed
En alzo hij deze dingen in den zin had, zie,

gelijk de engel des Heeren hem bevolen had,

de engel des Heeren verscheen hem in den

en heeft zijn vrouw tot zich genomen,

droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids,

En bekende haar niet, totdat zij dezen haar

zijt niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te

eerstgeboren Zoon gebaard had, en heette

nemen; want Hetgeen in haar ontvangen is,

Zijn Naam JEZUS.

Dat is uit de Heiligen Geest.
En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn Naam
heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig
maken van hun zonden.
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Zingen: Stille nacht

Stil

-

le nacht,

Da - vids Zoon,

Die

hei - li - ge nacht

lang ver - wacht

mil - joe - nen eens za - li - gen zal

Werd ge - bo - ren in Beth - le - hems stal

Hij,

der Schep - se - len Heer

Hij

der schep - se - len Heer

Stille nacht, heilige nacht; Heil en vreê wordt gebracht
Aan een wereld, verloren in schuld. Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij d’ eer! Amen, Gode zij d’eer!

SPREEKSTEMMEN:
O Zoon van God, o zuiver Lam,

Ik zie in deze kleine stal

ik kom met lege handen.

Uw liefdevolle handen:

Gij Koning, Die op aarde kwam,

gebonden zijn ze en nu al

Heer’ over alle landen,

geboeid door onze banden.

hoezeer ik van U houd,

De schaduw van het kruis

geen mirre en geen goud,

valt dreigend in dit huis –

geen wierook breng ik U,

nu reeds is levensgroot

niets, niets heb ik voor U

het teken van de dood

dan lege, vuile handen.

geschreven aan de wanden.

Als het Kindje veertig dagen oud is, gaan Jozef en Maria met Hem
naar de tempel in Jeruzalem. Ze gaan de Heere een offer brengen.
In de tempel is ook Simeon, een man die de Heere liefheeft.
En als de ouders het Kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte
der wet met Hem te doen, Zo nam hij Hetzelve in zijn armen en loofde
God en zeide:

Zingen: Lofzang van Simeon: 1

Zo laat Gij,

naar

Heer’,

’t woord

Uw

knecht

hem toe - ge - zegd,

thans he - ne - gaan in vre - de;

nu hij Uw za - lig - heid,

zo lang

door

hem ver - beid,

ge - zien heeft,

op zijn be - de.

En Simeon zegende henlieden en zei tot Maria, Zijn moeder: Zie, Deze wordt gezet
tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal
worden (En ook een zwaard zal door uws zelfs ziel gaan), opdat de gedachten uit vele
harten geopenbaard worden. (Lukas 2: 34-35)
Een zwaard zal door uw ziel gaan, zegt Simeon.
Veel verdriet zal Maria hebben als Jezus groot geworden is.
Mensen zullen Jezus bespotten.
Ze zullen Hem aan het kruis hangen en doden.
En Hij dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats,
welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha; Alwaar zij Hem kruisten, en
met Hem twee anderen, aan elke zijde een, en Jezus in het midden. (Johannes 19:
17-18)
En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder en de zuster van Zijn moeder,
Maria, de vrouw van Klópas, en Maria Magdaléna. (Johannes 19: 25)

Spelen met muziekinstrumenten:
Als ik in gedachten sta

Maria zal bij het kruis misschien wel hebben

Maria had gezegd: Mij geschiede naar Uw Woord.

gedacht aan de woorden van Simeon:

Dat heeft de Heere gedaan.

En ook een zwaard zal door uws zelfs ziel gaan.

Het bracht Maria niet alleen blijdschap, maar

En toch… Maria weet dat Jezus daar ook voor

ook lijden en verdriet.

haar hangt.

Maar door Jezus, haar Zaligmaker, was er

Hij is niet alleen haar Zoon, maar ook haar

voor haar ook het eeuwige leven.

Verlosser.
Mij geschiede naar Uw Woord.
Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis,

Zeg jij dat ook maar als je je Bijbel leest.

Hangt ten spot van snode smaders.

De Heere zegt: ‘Wie Mij vroeg zoekt, zal Mij

Zoon des Vaders,

vinden.’

Waar is toch Uw almacht thans,

De Heere doet nog steeds wat Hij belooft!

Waar Uw goddelijke glans?
Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis
En Hij hangt er mijnentwege,

Zingen: Leer ons bij

Mij ten zegen.

Uw kribbe buigen

Van de vloek maakt Hij mij vrij
En Zijn sterven zaligt mij.
Leer ons bij

Uw

krib - be buigen,

Leer ons knie - len bij Uw kruis, Leer ons in Uw

Naam ge - lo - ven, Breng ons eens in ’t Va - der - huis.

Vre - de zal op aar - de da - gen, God heeft in de

mens be - ha - gen, Za - lig, die naar vre - de

vra - gen, Je - zus heeft die, hoort Zijn stem!

Gebed

Zingen: Psalm 89: 7 en 8

7. Hoe zalig is het volk dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand’len, HEER’, in ’t licht van ’t Godd’lijk aanschijn voort;
Zij zullen in Uw Naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in ’t lijden;
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

8. Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;
Uw vrije gunst alleen wordt d’ ere toegebracht;
Wij steken ’t hoofd omhoog, en zullen d’ eerkroon dragen
Door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen;
Want God is ons ten schild in ’t strijdperk van dit leven,
En onze Koning is van Isrels God gegeven.

