
Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-Centrum, 25 december 2022, morgendienst Pagina 1 

Welkom 
 
Aansteken van de kerstkaars 
 
Medley van kerstliederen 
Combo: It ’s Christmas…. 
Combo en gemeente 
Gezang 138 
Allen:1 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. 
Vrouwen:2 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. 
Mannen: 3 Het licht van de Vader, 
licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: 
goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
Allen: 4 O Kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefde in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
Gezang 135 
1 Hoor, de eng'len zingen d’ eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
Vreed’ op aarde, 't is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
zingt met algemene stem 
voor het kind van Bethlehem! 
Hoor, de eng'len zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
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 nieuw geboren 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 de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Psalm 98: 1 en 2 (berijming 2021) 
1. Zing voor de HEER, om Hem te eren, 
want Hij heeft wonderen verricht. 
Hij wist met kracht te triomferen; 
zijn recht kwam stralend aan het licht. 
Hij wilde zich in liefde buigen 
naar Israël, dat met Hem leeft. 
De hele wereld is getuige: 
Hij is het die verlossing geeft. 
2. Juich, aarde, om de HEER te prijzen. 
Speel op je harp, bazuin het uit. 
Laat je trompet Hem eer bewijzen. 
Zeeën en aarde, jubel luid! 
Laat alle bergen vrolijk zingen; 
rivieren, klap bij het refrein. 
De HEER komt ons met recht omringen. 
Zijn oordeel zal rechtvaardig zijn. 
 
Gebed 
 
Bijbellezing Lucas 2: 1-20 (NBV21) 
De geboorte van Jezus 
21In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet 
af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten 
inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats 
tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 
3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, 
ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4-

5Ook Jozef ging op weg om zich te laten 
inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande 
vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad 
Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van 
David die Betlehem heet, aangezien hij van David 
afstamde. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van 
haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter 
wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in 
doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er 
voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. 
8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht 
door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 
9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en 
werden ze omgeven door de stralende luister van 
de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei 
tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed 
nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor 
heel het volk: 11vandaag is in de stad van David 
jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 
12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een 
pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in 
een voederbak ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij 
de engel een groot hemels leger dat God prees met 
de woorden: 
14‘Eer aan God in de hoogste hemel 
en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’ 
15Toen de engelen waren teruggegaan naar de 
hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we 
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naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat 
er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft 
gemaakt.’ 16Ze gingen meteen op weg, en troffen 
Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak 
lag. 17Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over 
het kind was gezegd. 18Allen die het hoorden 
stonden verbaasd over wat de herders tegen hen 
zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze woorden in 
haar hart en bleef erover nadenken. 20De herders 
gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om 
alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies 
zoals het hun was gezegd. 
 
The first Noel 
1 The first Noel the angel did say 
was to certain poor shepherds in fields as they lay, 
in fields where they lay keeping their sheep, 
on a cold winter’s night that was so deep. 
Refrain: 
Noel, noel, noel, noel, 
born is the King of Israel. 
6 Then let us all with one accord 
sing praises to our heavenly Lord, 
that hath made heaven and earth of nought, 
and with his blood our life hath bought. 
Refrain 
 
Bijbellezing Matteüs 1: 18-25 (NBV21) 
18De 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. 19Haar man 
Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar 
niet in opspraak brengen en dacht erover haar in 
stilte te verstoten. 20Toen hij dit overwoog, 
verscheen hem in een droom een engel van de 
Heer, die 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. 21Ze 
zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, 
want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 
22Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest 
gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is 
gezegd: 23‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon 
baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven,’ 
wat in onze taal betekent: ‘God is met ons’. 24Jozef 
werd wakker en deed wat de engel van de Heer 
hem had opgedragen: hij nam zijn vrouw bij zich, 
25maar hij had geen gemeenschap met haar 
voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf Hem 
de naam Jezus. 
Preek 
 
Glenda Ossekoppele: You Raise Me Up… 
 
Gebed

Opwekking 527 
Mannen:1 Licht in de nacht: 
een ster schijnt door de wolken, 
dit is de nacht dat zijn leven begon. 
’n Sluier van angst en pijn lag  
op de volken, 
totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
Vrouwen: Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; 
stralend breekt die held’re morgen aan. 
Allen: 2 Prijs nu zijn naam,  
samen met de engelen. 
O, nacht vol licht, 
o, nacht dat Jezus kwam. 
O, nacht vol licht, 
o, nacht dat Jezus kwam. 
3 Wat Hij ons leert  
is geven om een ander; 
liefde alleen is de weg die Hij wees. 
En als Hij spreekt  
verbreekt Hij alle banden, 
vrij van het juk van verdrukking en vrees. 
Uit ons hart en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. 
4 Prijs nu zijn naam, 
de naam van alle namen, 
en geef Hem glorie 
in alle eeuwigheid 
en geef Hem glorie 
in alle eeuwigheid. 
 
Mededelingen 
Collecten 

1. Noodhulp Oekraïne 
2. Kerkelijke kassen en kerk 

 
Opwekking 523: 1 en 4 
1 Laat ieder het horen, 
dat eens werd geboren, 
de Redder der wereld, 
de Heer van ’t heelal. 
De engelen melden, in Efratha’s velden, 
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal. 
Refrein: 
Komt, laten wij eren, de Here der Heren, 
zo groot van ontferming en van gena. 
Want Hij wil ons geven, 
dicht bij Hem te leven. 
De Heiland der wereld, halleluja! 
4 Wil daarom niet klagen, 
maar dankbaar gewagen, 
van blijdschap en vrede, voor ons bereid. 
Van ’t Kind dat het leven, 
weer glans heeft gegeven, 
Hem zij al de glorie in eeuwigheid. 
Refrein 
 
Zegen (3x amen) 
 
Ere zij God 


