
En men noemt Zijn Naam 
 
Zingen: Lofzang van Zacharias: 1 en 2 
Lof zij den God van Israel, 
Den Heer', die aan Zijn erfvolk dacht, 
En, door Zijn liefderijk bestel, 
Verlossing heeft teweeg gebracht; 
Een hoorn des heils heeft opgerecht; 
't Geen Davids huis was toegezegd, 
Dat wil Hij ons nu schenken; 
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond, 
Door der profeten wijzen mond, 
Zich hiertoe aan de vaderen verbond. 
 
God had hun, tot hun troost, gemeld, 
Hoe Zijn gena ons redden zou 
Van onzer haat'ren wreed geweld; 
Nu blijkt Zijn onverwrikb're trouw; 
Nu toont Hij Zijn barmhartigheid, 
Van ouds den vaad'ren toegezeid, 
En dat Hij wil gedenken 
Aan 't heilverbond, aan dien gestaafden eed, 
Dien Hij weleer aan Abram deed, 
Aan Zijn verbond, dat van geen wank'len weet.   
 
Stem: 
In het Oude Testament lezen we in verschillende Bijbelboeken teksten over de komst 
van de Messias. Vele eeuwen later, in het Nieuwe Testament, verwijst de priester 
Zacharias naar deze oude profetieën. God houdt getrouw Zijn Woord! 
 
Lezen: Jeremia 23: 5 en 6 en Lukas 1: 67 t/m 70 
Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit 
zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en 
gerechtigheid doen op de aarde. 
In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israel zeker wonen, en dit zal Zijn Naam 
zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE ONZE GERECHTIGHEID. 
Lukas 1: 67 t/m 70 
En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heiligen Geest, en profeteerde, 
zeggende: Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht, en 
verlossing teweeg gebracht Zijn volke, en heeft een hoorn der zaligheid ons 
opgericht, in het huis van David, Zijn knecht. Gelijk Hij gesproken heeft door de mond 
Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn. 
 
Declamatie:                                                                                        
Jesaja mocht, door ’s Heeren Geest gedreven, 
Aan Israël, levend onder ’t Oud’ Verbond, 
Zo’n rijk getuigenis van Christus geven,  
alsof hij zelf reeds aan Zijn kribbe stond. 
 
 



Hij zag Hem als een need’rig Rijsje komen,  
Zoals een loot uit afgehouwen bomen 
uit Isaï’s verkwijnend nageslacht. 
Hij sprak, zovele eeuwen van tevoren,  
tot Israël: ‘Een Kind is ons geboren!’ 
Zo werd de Heiland door ’t geloof verwacht. 
 
Zingen: Daar is uit ’s werelds duist’re wolken: 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. 
 
Stem:  
Vooral in het Bijbelboek Jesaja lezen we van het Kind, dat geboren zal worden uit 
Jesse’s stam. Ook noemt hij enkele inhoudsvolle Namen van de beloofde Messias. 

Lezen: Jesaja 9: 5 
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. 
 
Stem: 
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk…….. 
 
Declamatie:                                                                                                
Op ’t geluid der hemelkoren, 
op ’t gelei van Jacobs ster, 
dat wij ’t Kindeke, ons geboren, 
biddend naad’ren, schoon van ver’! 
Gods- en Mensenzoon te zaam 
WONDERLIJK! dat is Zijn Naam! 
 
Lezen: Openbaring 15: 3  
En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des 
Lams, zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God; 
rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen. 
 
Zingen: Daar is uit ’s werelds duist’re wolken: 3
Wat heil, een Kind is ons geboren, 
een Zoon gegeven door Uw kracht! 
De heerschappij zal Hem behoren, 
Zijn last is licht, Zijn juk is zacht. 

Zijn Naam is ‘wonderbaar’, Zijn daden 
zijn wond'ren van genaad' alleen. 
Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 
verzoend voor 't oog des Vaders treên.

Stem:  
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad……….. 



Lezen: Jesaja 28: 29 en Jesaja 46: 9 en 10 
Zulks komt ook voort van den HEERE der heirscharen. Hij is wonderlijk van raad, Hij 
is groot van daad. 
Jesaja 46: 9 en 10 
Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God ben, en er is geen God 
meer, en er is niet gelijk Ik; 
Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog 
niet geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen 
doen. 
 
Declamatie:                                                                                     
In die nederige woning 
ligt, van zichtb’re glans ontbloot, 
Gods Gezalfde, Sions Koning! 
de Ééngeboor’ne in ’s Vaders schoot! 
Die van ouds genoemd werd Raad, 
’t Woord, door Wie de wereld staat! 
 
Zingen: Psalm 33: 6 
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 erv' en lot. 
 
Stem:  
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God…. 

Lezen: Jesaja 40: 25 t/m 31 
Bij wie dan zult gijlieden Mij vergelijken, dien Ik gelijk zij? zegt de Heilige. 
Heft uw ogen op omhoog, en ziet, Wie deze dingen geschapen heeft. Die in getal 
hun heir voortbrengt. Die ze alle bij name roept, vanwege de grootheid Zijner 
krachten, en omdat Hij sterk van vermogen is, er wordt er niet één gemist. 
Waarom zegt gij dan, o Jakob! en spreekt, o Israël! mijn weg is voor den HEERE 
verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij? 
Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de HEERE, de 
Schepper van de einden der aarde, noch moede noch mat wordt? Er is geen 
doorgronding van Zijn verstand. 
Hij geeft den moeden kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen 
krachten heeft. 
De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. 
Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren 
met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden, zij zullen 
wandelen, en niet mat worden. 
 



Declamatie:
Laat ons blijde, maar met beven, 
lof, en prijs, en hulde biên 
aan die Zoon, van God gegeven, 
arm en klein, op moeders kniên! — 
want Zijn hand bestiert ons lot, 
en Zijn Naam is STERKE GOD! 
 
Zingen: Psalm 98: 1        
Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, 
Dien groten God, die wond'ren deed; 
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere, 
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed. 
Dat heil heeft God nu doen verkonden; 
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, 
Zo vlekkeloos en ongeschonden, 
Voor 't heidendom ten toon gespreid. 
 
Stem:  
En men noemt Zijn Naam: Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid…. 
 
Declamatie:                          
In de tijd werd Hij geboren, 
aan Zijn eigen Woord getrouw; 
de Eerstgeboren, de Uitverkoren, 
als ’t beloofde Zaad der vrouw 
aan de Vaad’ren toegezeid, 
VADER, zelf, DER EEUWIGHEID 

 

Lezen: Micha 5: 1 en 2 en Hebreeën 1: 5 en 8 

En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? 
Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn 
van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal Hij henlieden overgeven, tot de 
tijd toe, dat zij, die baren zal, gebaard hebbe, dan zullen de overigen Zijner 
broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. 
Hebreeën 1: 5 en 8 
Want tot wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb ik U 
gegenereerd? En wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon 
zijn? Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de schepter 
Uws koninkrijks is een rechte schepter. 
 
Zingen: Lofzang van Maria: 3 en 7 
Hoe heilig is Zijn Naam! 
Laat volk bij volk te zaam 
Barmhartigheid verwachten; 
Nu Hij de zaligheid,  
Voor die Hem vreest, bereidt, 
Door al de nageslachten 
 



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. 

Lezen: Lukas 1: 49 en 50 en 1 Johannes 1: 4 
Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Zijn Naam. 
En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen. 
1 Johannes 1: 4 
Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon 
gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. 
 
Declamatie:              
1. Eenmaal kwam U uit de Hoge 
als een Kindje klein en teer. 
In Uw liefde zeer bewogen 
op deez’ lage aarde neer. 
 
3. Alles hebt U willen geven. 
U verliet Uws Vaders huis. 
Om te lijden ’t ganse leven, 
van de kribbe tot het kruis. 
 

2. Uit Uw heerlijkheid en luister 
daalde U in onze schuld. 
Bloedend om ons aak’lig duister 
hebt U heel Gods wet vervuld. 
 
4. Heere Jezus, voor de vromen 
wordt een plaats bij U bereid. 
En wanneer U wéér zult komen, 
komt de volle zaligheid. 

       5. Wachtend op haar dierb’re Koning 
       ziet verlangende Uw bruid 
       naar de dag van Uwe kroning 
       en haar zaal’ge toekomst uit. 
 
 
Stem:  
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, 
Vredevorst. 
 
Lezen: Jesaja 9: 6 
Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van 
David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met 
gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der 
heirscharen zal zulks doen. 
 
Zingen: Daar is uit ’s werelds duist’re wolken: 7 
O Vredevorst, Gij kunt gebieden 
de vreed' op aard' en in mijn ziel! 
Doe elke zondaar tot U vlieden, 
dat al wat ademt voor U kniel! 
Des Heeren ijver zal bewerken, 
dat Hij de zetel,u bereid, 
met recht en met gericht zal sterken; 
Hem zij de lof in eeuwigheid! 



Stem:  
Na vele eeuwen is de profetie van de komst van de Vredevorst in vervulling gegaan. 
Hij werd geboren als een hulpeloos kind in de stal van Bethlehem. Hij ging van de 
kribbe naar het kruis om de vrede die alle verstand te boven gaat, te verwerven voor 
zondaren.  
 
Zingen: Stille nacht, Heilige nacht: 3 
Stille nacht, Heilige nacht, 
Heil en vree wordt gebracht, 
aan een wereld, verloren in schuld. 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen! Gode zij eer. 
Amen! Gode zij eer. 

Lezen: Lukas 2: 8 t/m 14 
En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de 
nachtwacht over hun kudde. 
En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren 
omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze. 
En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die 
al den volke wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is 
Christus, de Heere, in de stad Davids. 
En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en 
liggende in de kribbe. 
En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, 
prijzende God en zeggende: 
Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een 
welbehagen. 
 
Declamatie:                          
1. Van boven daalt een eng’lenschaar, 
en maakt aan herders openbaar. 
Dat God aan mensen vrede geeft, 
in wie Hij welbehagen heeft. 
 

2. Een engel spreekt met blijde stem: 
‘Vrees niet, maar ga naar Bethlehem: 
Een kind ligt in een kribbe neer- 
’t is de Gezalfde van de HEER’.  

        3. Geen dag was zo aan vreugde rijk: 
        De Zoon van God werd ons gelijk. 
        Hij werd een mens van vlees en bloed, 
        kwam ons als broeder tegemoet. 
 
Lezen: Lukas 2: 15 t/m 18 
En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat 
de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons 
zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. 
En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de 
kribbe. 
En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit 
Kindeken gezegd was. 
En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de 
herders. 



Zingen: Hoor de engelen zingen d’eer: 1 en 2 
Hoor, de eng'len zingen d' eer 
van de nieuw geboren Heer’! 
Vreed' op aarde, 't is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Mengt u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
mensentong en eng'lenstem, 
zingt het kind van Bethlehem! 
Hoor, de eng'len zingen d' eer 
van de nieuw geboren Heer’! 
 
Hij, die heerst op 's hemels troon, 
Christus, d' eeuw'ge, 's Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd, die God behaagt. 
Vleesgeworden woord van God, 
mens geworden om ons lot, 
U, der mensen één, o Heer’, 
U, Immanuël, zij eer! 
Hoor, de eng'len zingen d' eer 
van de nieuw geboren Heer’! 
 
Lezen: Lukas 2: 19 en 20 
Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart. 
En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij 
gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. 
 
Declamatie: 
Eeuwig moet dat Kind regeren, 
Spruit en Hoofd van Davids Huis! 
Alles zal Hij overheren, 
door de zwakheid van een kruis! 
Schoon Hij aanstoot brengt, en ’t zwaard, 
VREDEKONING toch op aard! 
 
Stem:  
Veertig dagen na de geboorte van Jezus gaan Jozef en Maria naar de tempel om 
naar de wet van de Heere het reinigingsoffer te brengen en het Kindje Jezus voor te 
stellen.  
 
Lezen: Lukas 2: 25 t/m 28 
En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze mens was 
rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige 
Geest was op hem. 
En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den 
dood niet zien zou, eer hij den Christus des Heeren zou zien. 
En hij kwam door den Geest in den tempel. 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
Zo laat Gij, Heer', Uw knecht, 
naar 't woord, hem toegezegd, 
thans henen gaan in vrede. 
Nu hij Uw zaligheid, 
zo lang door hem verbeid, 
gezien heeft op zijn bede. 
 

Een Licht, zo groot, zo schoon, 
gedaald van 's hemels troon, 
straalt volk bij volk in d' ogen; 
Terwijl 't het blind gezicht 
van 't heidendom verlicht, 
en Isrel zal verhogen. 

Declamatie              
1. Zie, twee mensen met hun Kind 
Zijn de tempel ingekomen. 
Niemand is er van de vromen 
Die dat iets bijzonders vindt. 
 

2. Zoals Lukas ons vermeldt, 
wordt hier, om de wet te eren, 
’t Kindeke, de Heer’ der heren, 
aan Zijn Vader voorgesteld.

3. Daar komt door de Geest geleid, 
Simeon de tempel binnen. 
In zijn armen, blij van zinnen, 
neemt hij ’t Kind, zolang verbeid. 
 

4. Nu heft hij zijn lofzang aan. 
O, hij mag Gods Naam verhogen: 
‘Ik Zie Uw heil nu met mijn ogen, 
Gij laat mij nu in vrede gaan’. 

       5. Heere, ook mijn ziel verbeidt. 
       Laat mijn oog nu in vertrouwen, 
       en in liefde U aanschouwen, 
       ziende Uwe zaligheid. 
 
Lezen: Jesaja 9: 1 
Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het 
land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen. 
 
Zingen: Komt allen tezamen: 3 
Het eeuwige Godswoord, 
eeuwig Licht des Vaders, 
zien wij gehuld in het mens'lijk vlees: 
Goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden,               

komt, laten wij aanbidden die Koning.       
  
Lezen: Johannes 8: 12 
Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het Licht der wereld; die 
Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het Licht des levens hebben. 
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