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Ede, Kerkelijk Centrum Emmaüs, 25 December 2014, 9.00 uur 
Schriftlezing, Jesaja 52, 7-10 | Lukas 2: 1-20 |HSV | Liedboek’73 | Div. 
 
 
Voor de dienst klinkt muziek en worden er liederen gezongen 
Midden in de winternacht 
Heel gewoon… 
Komt allen te samen 
Joy to the World 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Ontsteken van de kaarsen en een gedichtje 
 

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!  

 
En herders, zij kwamen 
bij 'n kribbe tesamen, 
omringden eerbiedig het Kindeke teer.  
De flonk'rende sterre, 
riep wijzen van verre; 
zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer.  

Refrein  
 
In doeken gewonden, 
voor al onze zonden, 
ligt hier in een kribbe het Godd'lijk Kind.  
De sterre gaat stralen, 
voor wie moe van 't dwalen, 
bij 't wonder van Bethlehem vrede vindt.  

Refrein  
 
Wil daarom niet klagen, 
maar dankbaar gewagen, 
van blijdschap en vrede, voor ons bereid.  
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Van 't Kind dat het leven, 
weer glans heeft gegeven, 
Hem zij al de glorie in eeuwigheid.  

Refrein  
 
Laten wij samen stil zijn 
voor het aangezicht  
van de God van Israël 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp  
in de Naam van de Eeuwige 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw bewaard tot in Eeuwigheid 
En die niet varen laat 
De werken van Zijn handen 

& Groet: 
Genade zij u en vrede 
Van God de Vader 
Van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 98: 1, 2, 3 en 4 

1 Zingt een nieuw lied voor God den Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
2 Ja Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 
 
3 Laat heel de aard' een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
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Hosanna voor de grote Koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 
 
4 Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 

 
Gisteren Chanoeka feest afgesloten met 
 
Geboden 
 
Zingen Psalm 40: 3 

3 Het is geen offervuur wat U behaagt, 
Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor 
en zelf ontsluit Gij mij het oor: 
Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd. 
Mijn God, ik draag uw wetten, 
om op uw wil te letten, 
gedurig bij mij om. 
Het boek schrijft over mij. 
Gij hoordet hoe ik zei: 
”O Here, zie, ik kom!” 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Jesaja 52: 7-10 

7Hoe lieflijk zijn op de bergen 
de voeten van hem die het goede boodschapt, 
die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, 
die heil laat horen, 
die tegen Sion zegt: 
Uw God is Koning. 
8Een stem, uw wachters verheffen hun stem, 
tezamen juichen zij, 
want zij zullen het zien, oog in oog, 
als de HEERE terugkeert naar Sion. 
9Breek uit in gejubel, juich tezamen, 
puinhopen van Jeruzalem, 
want de HEERE heeft Zijn volk getroost, 
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Hij heeft Jeruzalem verlost. 
10De HEERE heeft Zijn heilige arm ontbloot 
voor de ogen van alle heidenvolken; 
en alle einden der aarde zien 
het heil van onze God. 
11Vertrek, vertrek, ga daar weg, 
raak het onreine niet aan, 
ga uit haar midden weg, reinig u, 
u die de heilige voorwerpen van de HEERE draagt! 
12Maar u zult niet overhaast weggaan, 
u zult niet als op de vlucht gaan, 
want de HEERE zal vóór u uit trekken, 
en de God van Israël zal uw achterhoede zijn. 

 
2e lezing Lukas 2: 1-18 

1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de 
wereld ingeschreven moest worden. 
2 Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. 
3 En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. 
4 Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad 
van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, 
5 om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. 
6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, 
7  en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de 
kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. 
De herders en de engelen 
8En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de 
wacht hielden over hun kudde. 
9 En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen 
hen en zij werden zeer bevreesd. 
10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, 
die voor heel het volk wezen zal, 
11 namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, 
de Heere. 
12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in 
de kribbe. 
13 En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde 
en zei: 
14 Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. 
15 En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat 
de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat 
er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. 
16 En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. 
17 Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over 
dit Kind verteld was. 
18 En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd 
werd. 
19 Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. 
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20 En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij 
gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. 

 
Kindermoment 
 
Preek / verkondiging 
 
Zingen  

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. 
 
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. 
 
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. 

 
Inzamelingen van de gaven 
 
Dankgebed 

Zingen God roept ons, om overal een licht te zijn.  
Met elkaar weerkaatsen wij zijn glans. 
Licht van God, dat schijnt in de gebrokenheid.  
Heilig vuur dat nooit raakt opgebrand. 
  
Ons leven is een getuigenis van zijn aanwezigheid. 
Gods aangezicht maakt ons leven licht, 
schijnt een eeuwigheid. 
  
God roept ons, om overal zijn beeld te zijn. 
Hij heeft zich verborgen in de mens. 
Beeld van God, getoond in alle kwetsbaarheid, 
zo maakt Hij zichzelf aan ons bekend. 
  
Schijn met uw licht in ons hart. 
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Verlicht ons aards bestaan. 
Vorm ons opnieuw naar uw beeld. 

 
Wees gerust, wees gerust, 
hemel en aarde zingt! 
Deze nacht 
scheen Gods licht 
liefdevol in ons duister. 
Halleluja, 
halleluja! 
 
Wees gerust, wees gerust, 
vrede op aarde komt. 
Christus is als een kind 
daar in die stal geboren. 
Halleluja, 
halleluja! 
 
Wees gerust, wees gerust, 
zing en getuig van Hem. 
Jezus leeft, Immanuel 
als onze Heer en 
als Redder en Heer. 
Zing halleluja, 
zing halleluja. 
Wees gerust. 
 

Zegen 
 
Zingen Ere zij God 


