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….en zijn gekomen om Hem te aanbidden.... 
 
Zingen: Psalm 105 : 1 en 2 
Looft, looft, verheugd, den HEER der heren; 
Aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren; 
Doet Zijne glorierijke daân 
Alom den volkeren verstaan, 
En spreekt, met aandacht en ontzag, 
Van Zijne wond'ren dag aan dag. 
 
Juicht, elk om strijd, met blijde galmen; 
Zingt, zingt den Hoogste vreugdepsalmen; 
Beroemt u in Zijn heil'gen naam; 
Dat die Hem zoeken, nu te zaâm 
Hun hart verenen tot Zijn eer, 
En zich verblijden in den HEER! 
 
Lezen: Psalm 146 : 1,2,5 en 6 
1 Hallelujah! O mijn ziel! prijs den HEERE. 
2 Ik zal den HEERE prijzen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen, terwijl ik nog 
ben. 
5 Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op 
den HEERE, zijn God is; 
6 Die den hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is; Die 
trouwe houdt in der eeuwigheid. 
 
Lezen: Dordtse Leerregels, hoofdstuk 3 en 4, art. 1 
De mens is van den beginne naar het beeld Gods geschapen, versierd in zijn 
verstand met ware en zalige kennis van zijn Schepper en van andere geestelijke 
dingen; in zijn wil en hart met gerechtigheid; in al zijn genegenheden met zuiverheid; 
en is overzulks geheel heilig geweest. 
 
Zingen: Psalm 95 : 3 
Zijn' is de zee; z' is door Zijn kracht 
Met al het droge voortgebracht; 
't Moet alles naar Zijn wetten horen. 
Komt, buigen w' ons dan biddend neer; 
Komt, laat ons knielen voor den HEER, 
Die ons gemaakt heeft en verkoren. 
 
Lezen: Dordtse Leerregels, hoofdstuk 3 en 4, art. 1 
Maar door het ingeven des duivels, en zijn vrijen wil van God afwijkende, heeft hij 
zichzelven van deze uitnemende gaven beroofd, en heeft daarentegen in de plaats 
van die over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid 
des oordeels in zijn verstand; boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil 
en hart; mitsgaders ook onzuiverheid in al zijn genegenheden. 
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Zingen: Psalm 51 : 3 
't Is niet alleen dit kwaad, dat roept om straf; 
Neen, 'k ben in ongerechtigheid geboren; 
Mijn zonde maakt mij 't voorwerp van Uw toren. 
Reeds van het uur van mijn ontvang'nis af. 
Zie, Gij hebt lust tot waarheid in 't gemoed; 
Gij, HEER, Die weet, al wat ik heb misdreven, 
Gij, die mijn geest met wijsheid hadt gevoed, 
En in mijn ziel Uw Godd'lijk licht gegeven. 
 
Lezen: Dordtse Leerregels, hoofdstuk 2, art. 2 
Maar alzo wij zelven niet kunnen genoegdoen, en ons van den toorn Gods bevrijden, 
zo heeft God uit oneindige barmhartigheid Zijn eniggeboren Zoon ons tot een Borg 
gegeven, Die, opdat Hij voor ons zou genoegdoen, voor ons of in onze plaats zonde 
en vervloeking aan het kruis geworden is. 
 
Lezen: Genesis 3 : 15 
15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad 
en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen 
vermorzelen. 
 
Zingen: Nu daagt het in het oosten : 1 
Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
Die eeuwig heersen zal. 
 
Lezen: Numeri 24 :15 – 17 
15 Toen hief hij zijn spreuk op, en zeide: Bileam, de zoon van Beor, spreekt, en die 
man, wien de ogen geopend zijn, spreekt! 
16 De hoorder der redenen Gods spreekt, en die de wetenschap des Allerhoogsten 
weet; die het gezicht des Almachtigen ziet, die verrukt wordt, en wien de ogen 
ontdekt worden. 
17 Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal 
een ster voortkomen uit Jakob, en er zal een scepter uit Israël opkomen; die zal de 
palen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van Seth verstoren. 
 
Zingen: Nu daagt het in het oosten : 2 
De duisternis gaat wijken 
van d' eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 
Gedicht: 
’t Was een bange tijd voor Achaz, 
koning te Jeruzalem, 
toen de vijand onderweg was. 
O, die macht benauwde hem. 
Maar hij zocht in ’t angstig lot 
niet de Heere, Isrels God. 
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Toen God evenwél Zijn knecht zond, 
’t was Jesaja, de profeet, 
klonk de boodschap, als uit Gods mond: 
“Vrees niet, koning, want o weet, 
dat de vijand, hoe geducht, 
straks toch weer het land uit vlucht. 
 
Eis een teken van de Heere, 
kies: omlaag of van omhoog?” 
Achaz ging het teken weren. 
Afkeer was ‘t, die hem bewoog. 
“Koning, doet gij dit daartoe: 
Maakt gij nu mijn God ook moe? 
 
Daarom zal de Heere geven 
Zelf een teken door Zijn macht: 
éénmaal schenkt een maagd het leven 
aan een Zoon, door ’s Heeren kracht. 
En Zijn naam (’t is Gods bevel) 
Die zal zijn: Immanuel”. 
 
Zingen: Nu daagt het in het oosten : 3 
Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
naar 't scheen van God verlaten, 
begroeten 't morgenrood. 
 
Lezen: Micha 5 : 1 
1 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.  
 
Zingen: Psalm 98 : 2 
Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt. 
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
Nu onze God Zijn heil ons schenkt. 
Juich dan den Heer' met blijde galmen, 
Gij ganse wereld, juich van vreugd. 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 
 
Lezen: Jesaja 60 : 1 – 3 
1 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat 
over u op. 
2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over 
u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 
3 En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is 
opgegaan. 
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Zingen: Nu daagt het in het oosten : 4 
De zonne, voor wier stralen 
het nacht'lijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus,'t eeuwig licht! 
 
Gedicht: 
God gaat Zijn koninklijke gang. 
Volvoert Zijn plan door de geslachten, 
zo anders dan de mensen dachten: 
Door tijden zwaar en bang. 
 
Al duurde ’t dan ook eeuwenlang 
en zien wij namen die wij niet verwachten; 
God werkt Zijn plan door de geslachten 
en gaat Zijn koninklijke gang. 
 
Zo diep daalt God in onze nachten, 
van zonde en schuld in voorgeslachten, 
in tijden zwaar en bang. 
 
Verkiezend wat wij slechts verachten, 
verbreekt God satans boze krachten 
en gaat Zijn koninklijke gang. 
 
Lezen: Mattheüs 1 : 18 
18 De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, zijn moeder, met 
Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden 
uit den Heiligen Geest. 
 
Gedicht: 
Welk een wonderlijke groet 
klinkt Maria in de oren. 
Niet bevattend mag zij horen 
welk een zegen haar ontmoet. 
 
Door de engel Gabriёl 
wordt de boodschap haar gegeven: 
“U geeft straks een Zoon het leven, 
God met ons, Immanuёl”. 
 
Langzaam dringt het tot haar door. 
Diep ontroerd in heel haar wezen, 
vraagt ze zacht: “Hoe zal dat wezen, 
daar ‘k geen man nog toebehoor?” 
 
D’ engel spreekt “Weest niet bevreesd, 
‘t Heil’ge wat in u zal groeien, 
zal van Boven in u vloeien, 
door de kracht van ’s Heeren Geest”. 
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Zie, Maria buigt het hoofd. 
Al haar vragen mogen vlieden. 
’s Heeren Woord mag haar geschieden. 
Zij, de dienstmaagd, zij gelooft. 
 
Zingen: Lofzang van Maria : 1 
Mijn ziel verheft Gods eer; 
Mijn geest mag blij den Heer', 
Mijn Zaligmaker noemen, 
Die, in haar lagen staat, 
Zijn dienstmaagd niet versmaadt, 
Maar van Zijn gunst doet roemen. 
 
Lezen: Mattheüs 1 : 19 en 20 
19 Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te 
schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. 
20 En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem 
in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw 
vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen 
Geest; 
 
Zingen: Lofzang van Maria : 2 
Want ziet, om 's Heeren daan, 
Zal elk geslacht voortaan 
Alom mij zalig spreken; 
Wijl God, na ramp en leed, 
Mij grote dingen deed 
Nu is Zijn macht gebleken. 
 
Lezen: Mattheüs 1 : 21 
21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn 
volk zalig maken van hun zonden. 
 
Zingen: Lofzang van Maria : 3 
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. 
 
Lezen: Mattheüs 1 : 22 en 23 
22 En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere 
gesproken is, door den profeet, zeggende: 
23 Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam 
heten Emmanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. 
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Gedicht: 
De Zoon van God, gekomen uit het Licht, 
Hij kwam op aard’, begaf Zich in het duister 
van onze schuld en dood, en luister: 
Hij, vlekk’loos rein, is Zelf Gods heilsbericht. 
 
Het Kind door God eens in de maagd gegeven 
ging lijden tegemoet, kwam evenwel! 
Het wondere geheim, een mantel ons geweven, 
geeft ons gerechtigheid: Immanuёl. 
 
Zingen: O kom, o kom, Immanuёl : 1 
O kom, o kom, Immanuёl! 
Naar U ziet uit uw Israël. 
Verduisterd is ons hart door angst; 
De nacht der wereld is op ’t bangst. 
Verheug, verheug u, Israël. 
Hij komt, Hij komt, Immanuёl! 
 
Lezen: Mattheüs 1 : 24 en 25a 
24 Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk de engel des Heeren hem 
bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen; 
25 En bekende haar niet, totdat zij dezen haar eerstgeboren Zoon gebaard had;  
 
Lezen: Lukas 2 : 1 – 7 
1 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den keizer 
Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. 
2 Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was. 
3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. 
4 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad 
Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David 
was); 
5 Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht 
was. 
6 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren 
zoude. 
7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem 
neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. 
 
Lezen: Mattheüs 1 : 25b 
en heette Zijn naam JEZUS. 
 
Zingen: Komt allen tezamen : 1 en 3 
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. 
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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: Dordtse Leerregels, hoofdstuk 1, art. 2 
Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon in de 
wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar 
het eeuwige leven hebbe. 
 
Gedicht:  
In ’t stille veld buiten Bethlehems poorten 
daalde een engel in blinkende schijn, 
bracht er de boodschap van Christus’ geboorte, 
Hij, Die de wereld tot zegen zou zijn. 
Herders, zij hoorden die heerlijke woorden, 
werden met liefde, verlangen vervuld. 
“Dit is het teken dat ik u zal geven: 
’t Ligt  in een kribbe, in doeken gehuld”. 
 
Nauwelijks waren die woorden verklonken 
of uit Gods hemelpaleis daalde neer, 
lovend en prijzend in zuiv’re akkoorden, 
ogen verblindend, een engelenheir. 
Vrede op aarde, in mensen behagen. 
God in de hemel is ere zo waard. 
Hij heeft in mensen behagen gevonden, 
brengt uit genade de vrede op aard’. 
 
Stil was de nacht weer, met donkere luchten. 
Bethlehem sliep, onbewust van het feit, 
dat er in die nacht een wonder gebeurde, 
dat voor het mensdom het heil was bereid. 
Maar zonder dralen, de schapen verlatend, 
gingen de herders op weg naar de stal, 
vonden het Kind en aanbaden eerbiedig, 
Hem, als de Koning, en Heer van ’t heelal. 
 
Zingen: Ere zij God 
Ere zij God, in de hoge. 
Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
Amen. 
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Lezen: Mattheüs 2 : 1 en 2 
1 Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den 
koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. 
2 Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn 
ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden. 
 
Zingen: Psalm 102 : 12 
Dus zij 's Heeren Naam geprezen, 
En in Sion eer bewezen; 
Dus hoor' elk de vreugdestem, 
In het blij Jeruzalem; 
Als de volken saam vergaren, 
Zich met 's Heeren erfvolk paren; 
Als de koningen zich buigen, 
En Hem hun ontzag betuigen. 
 
Lezen: Mattheüs 2 : 3 – 6 
3 De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel 
Jeruzalem, met hem. 
4 En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, 
vraagde van hen, waar de Christus zou geboren worden. 
5 En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea gelegen; want alzo is geschreven 
door den profeet: 
6 En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van 
Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal. 
 
Zingen: Van boven daalt een englenschaar : 3 (mel. Dit is de dag die God ons schenkt) 

Zo kwam, naar der profeten woord, 
uit Davids huis de heerser voort, 
in Bethlehem, die kleine stad, 
naar Micha aangekondigd had. 
 
Lezen: Mattheüs 2 : 7 – 9 
7 Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen 
den tijd, wanneer de ster verschenen was; 
8 En hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen, en onderzoekt naarstiglijk 
naar dat Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik 
ook kome en Datzelve aanbidde. 
9 En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, die zij in 
het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, 
waar het Kindeken was.  
 
Zingen: Lofzang van Simeon : 2 
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. 
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Lezen: Mattheüs 2 : 10 
10 Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. 
 
Zingen: Psalm 68 : 2 
Maar 't vrome volk, in U verheugd, 
Zal huppelen van zielevreugd, 
Daar zij hun wens verkrijgen. 
Hun blijdschap zal dan, onbepaald, 
Door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt, 
Ten hoogsten toppunt stijgen. 
Heft Gode blijde psalmen aan; 
Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan; 
Laat al wat leeft Hem eren. 
Bereidt den weg, in Hem verblijd, 
Die door de vlakke velden rijdt; 
Zijn Naam is Heer' der heren. 
 
Lezen: Mattheüs 2 : 11 
11 En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, 
en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan 
hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre. 
 
Zingen: psalm 72 : 6 
Ja, elk der vorsten zal zich buigen 
En vallen voor Hem neer; 
Al 't heidendom Zijn lof getuigen, 
Dienstvaardig tot Zijn eer. 
't Behoeftig volk, in hunne noden 
In hun ellend' en pijn, 
Gans hulpeloos tot Hem gevloden, 
Zal Hij ten redder zijn. 
 
Lezen: Mattheüs 2 : 12 
12 En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden 
wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een anderen weg weder naar hun land. 
 
Declamatie: 
Toen Herodes ging begrijpen: 
De drie wijzen zijn naar huis, 
Sloeg hij briesend aan ’t moorden, 
Viel de schaduw van het kruis 
Over ster en engelenlied, 
Want de wereld wil God niet. 
 
Lezen: 1 Johannes 4 : 9 en 10 
9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon 
gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. 
10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft 
gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. 
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Lezen: Dordtse Leeregels, hoofdstuk 1, art. 4 
Die dit Evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Maar die het aannemen en 
den Zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden 
door Hem van den toorn Gods en van het verderf verlost, en met het eeuwige leven 
begiftigd. 
 
Zingen: Psalm 45 : 6 
Dan zal de Vorst van al uw schoon getuigen. 
Hij is uw Heer', dies moet g' u voor Hem buigen. 
'k Zie Tyrus dan, die rijke wereldstad, 
U hulde doen en off’ren schat op schat. 
De Koningstelg, die Hij zijn bruid wil noemen, 
Is meest om haar inwendig schoon te roemen. 
't Borduursel is, naar vorstelijken staat, 
Van louter goud gewerkt in 't praalgewaad. 
 
Lezen: Openbaring 22 : 16,17, 20 en 21 
16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de 
Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster. 
17 En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die 
dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet. 
20 Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! 
21 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. 
 
Zingen: Psalm 134 : 1,2 en 3 
Looft, looft nu aller heren Heer', 
Gij zijne knechten, geeft Hem eer, 
Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt 
En voor Zijn dienst in ijver blaakt! 
 
Heft uwe handen naar omhoog, 
Slaat naar het Heiligdom uw oog, 
En knielt eerbiedig voor Hem neer: 
Looft, looft nu aller heren Heer'! 
 
Dat 's Heeren zegen op u daal';                                                           Gedichten: W. Droogers:  
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.                                                          M.A. Groeneweg-de Reuver 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:                                              F. van der Schoot-van Dam 
Looft, looft dan aller heren Heer'!                                                                                                              Liederen:                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                     Uit aller mond 

                                                                                                                                                                                  
 

 
 
 
 


