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Welkom en mededelingen 
 
Gezang 143: 1, 2 en 3 
1 Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Betlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 
2 Hulploos Kind, heilig Kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 
3 Stille nacht, heilige nacht! 
Vreed' en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 
 
Stil gebed, votum en groet  
 
Gezang 26: 1, 2, 3 en 4 
1 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. 
2 Gij wilt met vrede tot ons komen, 
met vreed' en vrijheid, vreugd' en eer. 
Het juk is van de hals genomen, 
God lof, wij zijn geen slaven meer! 
De staf des drijvers ligt verbroken, 
aan wie ons hart zich had verkocht, 
en 't wapentuig in brand gestoken 
van hem, die onze ziele zocht. 
3 Wat heil, een Kind is ons geboren, 
een Zoon gegeven door Gods kracht! 
De heerschappij zal Hem behoren, 
zijn last is licht, zijn juk is zacht. 
Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden 
zijn wondren van genaad' alleen. 
Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 
verzoend voor 't oog des Vaders treên. 
4 O Vredevorst, Gij kunt gebieden 
de vreed' op aard' en in mijn ziel! 
Doe alle volken tot U vlieden, 
dat al wat ademt voor U kniel! 
Des Heren ijver zal bewerken, 
dat Hij de zetel, U bereid, 
met recht en met gericht zal sterken. 
Hem zij de lof in eeuwigheid! 
 
Gebed 
 

Bijbellezing 
Galaten 3:29 – 4:11 (NBV21) 
329En omdat u Christus toebehoort, bent u nako-
melingen van Abraham, erfgenamen volgens de 
belofte. 
41Ik bedoel dit: Zolang een erfgenaam onmondig 
is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij 
reeds de eigenaar van alles. 2Hij staat onder voog-
dij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde 
tijdstip is gekomen. 3Op dezelfde manier waren ook 
wij, toen we nog onmondig waren, als slaaf onder-
worpen aan de machten van de wereld. 4Maar toen 
de bestemde tijd gekomen was, zond God zijn 
Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan 
de wet, 5om ons, die aan de wet onderworpen wa-
ren, vrij te kopen opdat wij als kind aangenomen 
zouden worden. 6En omdat u zijn kinderen bent, 
heeft God in ons hart de Geest van zijn Zoon ge-
zonden, die ‘Abba, Vader’ roept. 7U bent nu dus 
geen slaven meer, maar kinderen en als zodanig 
erfgenamen, dankzij God. 
8Vroeger, toen u God nog niet kende, onderwierp u 
zich aan goden die helemaal geen goden zijn. 9Hoe 
is het dan toch mogelijk dat u zich nu, terwijl u God 
hebt leren kennen – meer nog, door God gekend 
bent – opnieuw tot die zwakke, armzalige machten 
wendt en u daaraan weer als slaaf wilt onderwer-
pen? 10U houdt u aan vastgestelde dagen, maan-
den, seizoenen en jaren? 11Ik vrees dat al mijn in-
spanningen voor u zinloos zijn geweest. 
 
Nederlandse geloofsbelijdenis 
Artikel 18 
DE MENSWORDING VAN GODS ZOON 
Wij belijden dan, dat God de belofte die Hij aan de 
vaderen gedaan had door de mond van zijn heilige 
profeten, vervuld heeft door zijn eigen, eniggebo-
ren en eeuwige Zoon in de wereld te zenden op de 
door Hem bestemde tijd. Deze heeft de gestalte 
van een dienstknecht aangenomen en is aan de 
mensen gelijk geworden door werkelijk een echte 
menselijke natuur aan te nemen met al haar zwak-
heden, maar zonder zonde. Hij is ontvangen in de 
schoot van de gelukzalige maagd Maria door de 
kracht van de Heilige Geest, zonder toedoen van 
een man. Hij heeft niet alleen de menselijke natuur 
aangenomen wat het lichaam betreft, maar ook 
een echte menselijke ziel om werkelijk mens te zijn. 
Want omdat de ziel evenzeer verloren was als het 
lichaam moest Hij ze beide aannemen om beide te 
behouden. 
Tegenover de ketterij van de Wederdopers, die 
ontkennen dat Christus van zijn moeder menselijk 
vlees aangenomen heeft, belijden wij daarom dat 
Hij deel gekregen heeft aan het bloed en vlees van 
de kinderen, dat Hij een vrucht van Davids lende-
nen is, gesproten uit het geslacht van David naar 
het vlees, vrucht van Maria's schoot, geboren uit 
een vrouw, spruit van David, scheut uit de wortel 
van Isaï, gesproten uit Juda, afkomstig van de Jo-
den wat het vlees betreft, uit het geslacht van Abra-
ham, aangezien Hij het geslacht van Abraham 
heeft aangenomen en in alle opzichten aan zijn 
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broeders gelijk is geworden, zonder te zondigen. 
Zo is Hij in waarheid onze Immanuël, dat is: God 
met ons. 
 
Gezang 139: 1 en 3 
1 Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuw geboren kind! 
Ziet, die 't woord is, zonder spreken, 
ziet, die vorst is, zonder pracht, 
ziet, die 't al is, in gebreken, 
ziet, die 't licht is, in de nacht, 
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, 
wordt verstoten, wordt veracht. 
3 O Heer Jesu, God en mense, 
die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij wat ik door U wense, 
geef mij door uw kindsheid raad. 
Sterk mij door uw tere handen, 
maak mij door uw kleinheid groot, 
maak mij vrij door uwe banden, 
maak mij rijk door uwe nood, 
maak mij blijde door uw lijden, 
maak mij levend door uw dood! 
 
Preek 
 
Op Toonhoogte 84 
1 In Betlehems 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. 
2 Zo arm werd de Heer, der engelen Heer, 
die zondaren mint, zo nameloos teer; 
die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij: 
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij. 
3 Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht, 
dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht. 
Ik kniel bij Uw kribbe met dankend gemoed 
en breng U eerbiedig mijn zeeg'nende groet. 
4.Ik wijd U, mijn vreugd, mijn leven, mijn hart 
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart. 
Geef Gij mij een harte, dat U steeds bemint, 
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Gods kind. 
 
Gebed  
 
Collecten 

1. Noodhulp Oekraïne 
2. Kerkelijke kassen en kerk 

 
Gezang 134: 1 en 2 
1 Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, 
Gloria in excelsis Deo.

2 Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is.  
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
DE GELOOFSBELIJDENIS VAN NICEA-CON-
STANTINOPEL 
Wij geloven in één God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare 
en onzichtbare dingen; 
En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren 
Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tij-
den, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God 
uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één 
van wezen met de Vader, en door wie alles is ge-
worden; 
die om ons mensen en om ons behoud is nederge-
daald uit de hemel en is vlees geworden door de 
Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens ge-
worden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pon-
tius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de 
derde dag is opgestaan volgens de Schriften, is op- 
gevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand 
van de Vader, en zal wederkomen in heerlijkheid 
om te oordelen de levenden ende doden, en aan 
zijn rijk zal geen einde komen; 
En in de Heilige Geest, die Heer is en levend 
maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die 
samen met de Vader en de Zoon aanbeden en ver-
heerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profe-
ten. 
En één heilige, katholieke en apostolische Kerk. 
Wij belijden één Doop tot vergeving van de zonden. 
En wij verwachten de opstanding van de doden en 
het leven in de wereld die komt. 
Amen.  
 
Gezang 134: 3 
3 Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
Zegen (3x amen) 


