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In stilte komen wij binnen en bereiden wij ons voor 
 
 
Muziek:  ‘Bereite dich, Zion’,  

aria uit Weihnachtsoratorium, J.S. Bach 
 
Opening vg : Het is goed de HEER te loven, 

allen : UW NAAM TE BEZINGEN, ALLERHOOGSTE, 

vg : in de morgen te getuigen van uw liefde 
allen : EN IN DE NACHT VAN UW TROUW. 

 
Hymne  Lied 435 
 
Psalmgebed  vg : Heer, haast u ons te helpen 

allen : U BENT ONZE REDDING. 
 

Zingen: Psalm 24  couplet 1  
Lezing:  Psalm 24: 3,4 
Zingen: Psalm 24  couplet 3 
Lezing:  Psalm 24: 7-10 

 
 
Korte toelichting op de gekozen lezingen 
 
 
Lezing:  Jesaja 7: 10-17 
 
De HEER liet verder tegen Achaz zeggen: ‘Vraag om een teken 
van de HEER, uw God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk 
hetzij uit de hoge hemel.’ Maar Achaz antwoordde: ‘Nee, ik zal 
geen teken vragen, ik zal de HEER niet op de proef stellen.’ 
Toen antwoordde Jesaja: ‘Luister, huis van David. Is het niet 
genoeg de mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God 
tergen? Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge 
vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem 
Immanuel noemen. Boter en honing zal hij eten, totdat hij in 
staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. 
Want voordat de jongen in staat is om het kwade te 
verwerpen en het goede te kiezen, zal het land van de beide 
koningen die u zoveel angst inboezemden, ontvolkt zijn. En 
voor u, uw volk en uw koningshuis zal de HEER een tijd laten 
aanbreken zoals men niet meer heeft meegemaakt sinds 
Efraïm zich van Juda afscheidde: de heerschappij van Assyrië.’ 
 
Zingen  Lied 489  couplet 1 
 
 



Lezing:  Matteüs 1: 18-25 
 
De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder 
Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem 
woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar 
man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in 
opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te 
verstoten. Toen hij dit overwoog verscheen hem in een droom 
een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, 
wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind 
dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon 
baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden 
van hun zonden.’ Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou 
gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De 
maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de 
naam Immanuel geven’, wat in onze taal betekent ‘God met 
ons’. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer 
hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar 
hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon 
gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.  
 
Stilte 
 
Muziek:  Bewerking van Lied 437: Kom tot ons, scheur de 

hemelen, Heer. 
 
Canticum  Lied  152  coupletten 1, 2, 3, 4 en 10 
 
Gebeden vg: Laat ons gebed voor u zijn als reukwerk. 
  allen: ONZE GEHEVEN HANDEN ALS EEN AVONDOFFER. 

 
Voorbeden, met gezongen responsie 367e 
 
Stilte 
 
Avondgebed 
 
Mijn God, 
ik hoef niet naar de hemel te klimmen 
om met U te spreken 
en bij U mijn vreugde te vinden. 
ik moet mijn stem niet verheffen 
om met u te praten 
Al fluisterde ik heel zacht, 
Gij hoort me reeds: 
want Gij zijt in mij, 
ik draag u in mijn hart. 



 
Om u te zoeken, 
heb ik geen vleugels nodig, 
ik heb me enkel stil te houden, 
in mezelf te kijken, 
me niet te verwijderen 
van een zo hoge Gast. 
 

  (‘In mijn hart’, naar uitspraken van Theresia van 
 Ávila, Liedboek pagina 1418) 
 

Avondlied  Lied 266 
 
Zegenbede vg: Laten wij de HEER loven 
  allen:  EN GOD DANKEN. 
  Vg: Zegene en behoede ons de  

barmhartige HEER. 
Allen: AMEN  (gezongen) 

 
Muziek:  Largo, uit ‘Musik zur Advents- und 
  Weihnachtszeit’, A. Vivaldi 
 
 
In stilte verlaten wij de kerk 
 
 
 

Gebruikte vertaling: De Nieuwe Bijbelvertaling 

Voorbereiding: Corien Simpelaar en Gert Kruit 
Orgel: Dick Ouwehand 
Dwarsfluit: Francis van ’t Hoen 
Beeld voorblad: Henriëtte Alexander (1943) 
 
 


