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Utrecht, Jacobikerk 
Zondag 27 december 2009 10.00 uur 
Schriftlezing, Psalmen 2 | Openbaring van Johannes 12: 1-5 | NBG51 | Liedboek’73 
 
Orde van dienst: 
 
Organist: Gerrit Christiaan de Gier 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp is in de Naam des Heren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt 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 
 
Zondag Paasdag verbonden met het Hoge feest van Christus geboorte 
Het loflied uit het liedboek van Israël 
Halleluja 
 
Zingen Psalm 149 

1 Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den HEER verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
2 Laat het een hoge feestdag wezen. 
De naam des HEREN wordt geprezen 
met het aloude lied der vaadren. 
De heilge reien naadren. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in 's HEREN heiligdom. 
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3 De HEER gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den HEER verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht. 
 
4 Gods lof zal in hun lied weerklinken. 
En in hun rechterhand zal blinken 
een zwaard dat voor de trots der volken 
Gods wrake zal vertolken. 
De tirannen die God weerstaan 
zullen zij in de boeien slaan. 
Zij juichen nu het bruut geweld 
voorgoed wordt neergeveld. 
 
5 Nu zal, gelijk er staat geschreven, 
Gods volk in volle vrede leven. 
De boze vijand is verslagen. 
Prijs 's HEREN welbehagen! 
Na het duister der wereldnacht 
blinkt de luister van Gods geslacht 
Hemel en aarde stemmen saam 
en prijzen 's HEREN naam. 

 
We horen mee met Israël aan de voet van de Sinaï……. 
 
Na de wet des Heeren 
Wij horen in eerbied de 10 woorden uit Exodus 19: 21 
En we lezen ook nog enkele verzen door 
 
10 woorden 
 
Zingen Psalm 131 

1 O Heer, er is geen trots in mij, 
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, 
ik zoek niet met een waanwijs oog 
naar wat te groot is en te hoog. 
 
2 Heb ik mijn ziel niet naar uw wil 
gevoegd in vrede, mild en stil, 
zoals het pas gespeende kind 
troost in zijn moeders armen vindt? 
 
3 Gespeend en toch getroost, zo laat 
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mijn ziel zich leiden door Gods raad. 
Hoop, Israël, op God den Heer, 
rust bij Hem nu en immermeer. 

 
Gebed 
 
Ook pasen en geboorte Jezus… Bethlehem 
 
Schriftlezing Psalmen 2 

1 Waarom woeden de volken 
en zinnen de natiën op ijdelheid? 
2 De koningen der aarde scharen zich in slagorde 
en de machthebbers spannen samen 
tegen de Here en zijn gezalfde: 
3 Laat ons hun banden verscheuren 
en hun touwen van ons werpen! 
4 Die in de hemel zetelt, lacht; 
de Here spot met hen. 
5 Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, 
en verschrikt hen in zijn gramschap: 
6 Ik heb immers mijn koning gesteld 
over Sion, mijn heilige berg. 
7I k wil gewagen van het besluit des Heren: 
Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; 
Ik heb u heden verwekt. 
8 Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, 
de einden der aarde tot uw bezit. 
9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, 
hen stukslaan als pottenbakkerswerk. 
10 Nu dan, gij koningen, weest verstandig, 
laat u gezeggen, gij richters der aarde. 
11 Dient de Here met vreze 
en verheugt u met beving. 
12 Kust de zoon, opdat hij niet toorne 
en gij onderweg niet te gronde gaat, 
want zeer licht ontbrandt zijn toorn. 
Welzalig allen die bij Hem schuilen! 

 
Kerstevangelie volgens…. Het evangelie… 
Schriftlezing, Openbaring 12: 1-5 

1 En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de 
maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd;  
2 en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.  
3 En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven 
koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen.  
4 En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de 
aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, 
dit te verslinden.  
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5 En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een 
ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. 

 
Zingen Gezang 151 

1 O Christus, woord der eeuwigheid, 
dat naar ons uitging in de tijd 
en daad werd, mens van hoofd tot voeten,  
wij danken U, God die Gij zijt, 
dat Gij ons menslijk wilt ontmoeten.  
 
2 Hoe hadden wij U ooit verstaan, 
waart Gij niet tot ons uitgegaan, 
o levenswoord van den beginne? 
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan,  
o Christus, treed ons leven binnen.  
 
3 Gij werd een mens, maar zonder eer,  
die in de wereld geen verweer,  
niets heerlijks had voor mensenogen.  
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer,  
geef dat wij U herkennen mogen.  

 
Preek / verkondiging 
Volgend de berijmde Psalm op de voet 
 
Orgelspel 
 
Zingen Psalmen 2 

1 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?  
Wat is de waanzin toch die zij beramen?  
De groten staan gewapend tot de slag, 
de machtigen der wereld spannen samen.  
't Is tegen het gezag van God den Here  
en tegen zijn gezalfde vorst gericht: 
”Komt”, zeggen zij, ”laat ons hun banden scheuren,  
tot alle macht in onze handen ligt!”  
 
2 Die in de hemel is gezeten lacht, 
want Hij is God die eeuwig blijft regeren. 
Hij spot met hen die spotten met zijn macht.  
Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren.  
Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning 
en hen verschrikken in zijn grimmigheid: 
”Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning 
op Sions berg, de berg der heiligheid.”  
 
3 Ik roep op aarde 't woord des Heren uit.  
Hij sprak tot mij: ”Zie Ik verwek u heden.  
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Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit.  
Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden.  
Zie, als het volk tot in de verste streken,  
de ganse aarde geef Ik in uw macht. 
Gij zult het aarden vat met ijzer breken,  
ja, het verbrijzlen door uw grote kracht.”  
 
4 O machtigen, o koningen, weest wijs. 
Laat u gezeggen, rechters zonder vrede. 
Vreest God den Heer en dient Hem naar zijn eis,  
verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede.  
Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde  
gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart 
en kan zijn gramschap tegen u ontbranden.  
Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.  

 
Orgelspel 
 
Inzamelingen van de gaven 
 
Dankgebed 
 
Zingen Gezang 135 

1 Hoor, de englen zingen de_eer  
van de nieuw geboren 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 englen zingen de_eer  
van de nieuw geboren 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 englen 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  
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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 englen zingen de eer  
van de nieuw geboren Heer!  

 
Zegen 


