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Welkom
Aansteken van de adventskaarsen:
Het is Kerst. Vier weken lang keken we uit naar dit feest. Elke week kwam er
een kaars bij in de kerk, steeds meer licht. Vanavond mogen ze allemaal
branden. Kinderen steken ze aan en vertellen wat dat betekent
Uitbeelding Kerstverhaal
We gaan kijken naar het Kerstverhaal, gespeeld door kinderen in Nederland
via https://www.youtube.com/watch?v=nhvNYKl6YPw
Gebed
Lezing I Genesis 3: 8–15; 17–19: Het gevolg van de zondeval
We beginnen het verhaal van Kerst, de komst van de Verlosser, met de reden
van Zijn komst. We horen dat mensen in opstand kwamen tegen God en
kozen voor het kwaad dat de slang hen voorzei. Maar er is hoop: Uit een
vrouw zal er één geboren worden, die de macht van de slang teniet zal doen.
8Toen

de mens en zijn vrouw de Heer God in de koelte van de avondwind door de
tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor Hem tussen de bomen. 9Maar
de Heer God riep de mens: ‘Waar ben je?’ 10Hij antwoordde: ‘Ik hoorde U in de
tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ 11‘Wie heeft je
verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan Ik je
verboden had te eten?’ 12De mens antwoordde: ‘De vrouw die U mij hebt gegeven
om mij terzijde te staan, gaf mij vruchten van de boom en toen heb ik ervan
gegeten.’ 13‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg de HEER God aan de vrouw. En zij
antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.’
14De HEER God zei tegen de slang:
‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan,
het vee zal je voortaan mijden,
wilde dieren wenden zich af;
op je buik zul je kruipen
en stof zul je eten,
je hele leven lang.
15Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw,
tussen jouw nageslacht en het hare;

2

dat verbrijzelt jou de kop,
jij bijt het in de hiel.’
17
Tegen de mens zei Hij:
‘Je hebt geluisterd naar je vrouw,
gegeten van de boom die Ik je had verboden.
Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan,
zwoegen zul je om ervan te eten,
je hele leven lang.
18Dorens en distels zullen er groeien,
toch moet je van zijn gewassen leven.
19
Zweten zul je voor je brood,
totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen:
stof ben je, tot stof keer je terug.’

Wij luisteren naar Alemet via https://youtu.be/iU3jrN3zXoo
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft.
Lezing II Genesis 22: 15–18: Belofte aan Abraham
Ooit luisterde Abraham naar de stem van God die hem wegriep van zijn
familie en vaderland. Omdat Abraham gehoorzaam was, beloofde God dat
door zijn nageslacht alle volken op aarde gezegend zouden worden. Hij werd
de stamvader van Jezus.
1De

HEER zei tegen Abram:
‘Trek weg uit je land, verlaat je familie,
verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen.
2Ik zal je tot een groot volk maken,
Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven,
een bron van zegen zul je zijn.
3Ik zal zegenen wie jou zegenen,
wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken.
In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.’
6

Abram vertrouwde op de HEER
en deze rekende hem dit toe als rechtvaardigheid.
3

Wij luisteren naar Zwier v.d. Weerd: ‘Stille Nacht’
Lezing III Jes. 9:1 en 5; 11:2-4a; 6-9: Belofte van de Messias en het Vrederijk
Wie is de Verlosser van de mensheid en wat doet Hij? Daarover mocht Jesaja
ons al vertellen. Luister naar zijn profetie, honderden jaren voor de geboorte
in Betlehem van de Heiland van de wereld:
1

Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
5
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.
2

De geest van de HEER zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en ontzag voor de HEER.
3Hij ademt ontzag voor de HEER;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.
4Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
6Dan

zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.
7Een koe en een berin grazen samen, hun jongen liggen bijeen;
een leeuw eet stro, net als een rund.
8Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
9Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.
Want kennis van de HEER vervult de aarde,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.

4

Wij luisteren naar Zwier v.d. Weerd: ‘O kom, O kom Immanuel’
Lezing IV: Lukas 1: 26–35; 38: Aankondiging aan Maria
Opnieuw springen we honderden jaren verder. Op een dag krijgt een jong
meisje bezoek van een engel. Bijna is het zover: Zij wordt de moeder van
onze Heer. Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
26

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in
Galilea, 27naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette,
een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. 28Gabriël
ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met
je.’ 29Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die
begroeting te betekenen had. 30Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang,
Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31Luister, je zult zwanger worden en
een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. 32Hij zal een groot man worden
en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de
troon van zijn vader David geven. 33Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het
volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
34Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen
gemeenschap met een man.’ 35De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je
komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken.
Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van
God. 38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt
gezegd.’

Wij luisteren naar Sela met ‘Maria, had je door’ via
https://www.youtube.com/watch?v=Jfg7odTiWSM
Maria, had je door dat jouw baby ooit zou wandelen op water?
Maria, had je door dat jouw baby ooit de mensheid vrij zou maken?
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon je hart vernieuwen zou?
Jij schonk dit kind het leven en Hij schenkt het weer aan jou.
Maria, had je door dat jouw baby ooit de blinden zou genezen?
Maria, had je door hoe jouw baby ooit de stormen zou bevelen?
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon de hemel in zich draagt?
Jouw kus op Jezus' wangen is een kus op Gods gelaat.
5

Kon je het al zien?
De blinde ziet, de dove hoort, de doden leven op.
De lamme springt en alles zingt: alle eer aan God!
Maria, had je door dat jouw baby ooit de schepping zag beginnen?
Maria, had je door dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen?
Kon jij al zien hoe die dag zal zijn: jouw zoon als lam van God?
De baby in je armen is waarlijk God met ons.
Kerstverhaal
Het Verhaal van Kerst is een bron van troost en hoop alle eeuwen door. Zelfs
tijdens de Tweede Wereldoorlog in een Jappenkamp was Kerst door de
gevangenen niet vergeten. Wij horen het verhaal ‘De kaars’ uit Baukje
Offringa, Groeien als een boom, Zoetermeer 2000, p. 163-166.
Lezing V. Lukas 2: 1; 3–7 Geboorte van Jezus
De woorden van het evangelie van Lukas, in Lukas 2, over de geboorte van
Jezus kan ieder wel dromen. En toch willen we ze ieder jaar weer horen.
21In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk
zich moesten laten inschrijven. 3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven,
ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4-5Ook Jozef ging op weg om zich te
laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was,
reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die
Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. 6Terwijl ze daar waren, brak de
dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar
eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak,
omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.

Wij luisteren naar Zwier v.d. Weerd: ‘Midden in de Winternacht’
Lezing VI. Lukas 2: 8–16: De herders
En toen was Jezus geboren, de koning van het heelal! Maar hoe hadden we
dat kunnen weten als zijn Vader het niet bekend had gemaakt? Op de velden
6

van Efratha zongen de engelen het uit dat de Heiland was geboren, en
eenvoudige mensen mochten de brengers van dit goede nieuws worden.
8

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de
wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden
ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De
engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat
grote vreugde betekent voor heel het volk: 11vandaag is in de stad van David jullie
redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie
zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak
ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God
prees met de woorden:
14‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’
15
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen
elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is
en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’
16Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de
voederbak lag.

Wij luisteren naar Zwier v.d. Weerd: ‘Zo is het beloofd’
Lezing VII: Mattheus 2: 1–12 Wijzen
Maar had God niet tegen Abraham verteld dat alle volkeren gezegend zouden
worden? Dan zijn de herders niet genoeg om de geboorte van Jezus aan te
kondigen. Het verhaal van de wijzen laat zien dat God zijn licht ook op verre
plaatsen laat schijnen. Vreemd volk mag bij hem aan huis komen in de stal.
1Toen

Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning
Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2Ze vroegen: ‘Waar
is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster
zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’
3Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met
hem. 4Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan
hen te vragen waar de messias geboren zou worden. 5‘In Betlehem in Judea,’
zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: 6“En jij,
Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van
Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 7Daarop
7

riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten
wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8en stuurde hen vervolgens naar
Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind.
Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om
het te aanbidden.’ 9Nadat ze de koning hadden aangehoord gingen ze op weg, en
nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan
boven de plaats waar het kind was. 10Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld
van diepe vreugde. 11Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria,
zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden
ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook
en mirre.

Wij luisteren naar ‘Eer zij God in onze dagen’ door jongerenkoor Jigdaljahu
via www.youtube.com/watch?v=ss4h8jbM_lc
Lezing VIII. Johannes 1: 1-5; 14: Het woord is vlees geworden
De evangelist Johannes vatte de betekenis van Jezus aan het begin van zijn
evangelie samen. Hij schreef:
1In

het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het
was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets
ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht
voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in
haar macht gekregen.
14Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade
en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon
van de Vader.

Zegen
Slotzang: Ere zij God
Piano- en orgelspel
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