
Liturgie voor 24 december 2020 

Gereformeerde Kerk  -  Genderen 

Donderdag 24 december 2020 – KERSTNACHTDIENST: aanvang 19.30 uur vanuit de Gereformeerde Kerk 

Voorganger: Ds. J. van den Brink - Dekker 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Zingen: Als alles duister is – Taizé  
 Als alles duister is,  
 ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft 
 vuur dat nooit meer dooft 
 
Ontsteken van de kaarsen 
 
Groet 
 
Gebed 
 
Zingen: Gezang 135 – Hoor, de Englen zingen de eer 
 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 
 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! 
 
Schriftlezing: Matteüs 1: 18 – 25 (vertaling: Bijbel in gewone taal) 
 18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan 
 Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. 19 Haar man 
 Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in 
 het geheim te verstoten. 20 Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de 
 Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het 
 kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam 
 Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 22 Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou 
 gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23 ‘De maagd zal zwanger zijn en een 
 zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’. 24 
 Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als 
 zijn vrouw, 25 maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij 
 gaf hem de naam Jezus. 
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Zingen: Gezang 139 - Komt verwondert u hier mensen  
 1. Komt, verwondert u hier, mensen, 
 ziet, hoe dat u God bemint, 
 ziet vervuld der zielen wensen, 
 ziet dit nieuw geboren kind! 
 Ziet, die 't woord is, zonder spreken, 
 ziet, die Vorst is, zonder pracht, 
 ziet, die 't al is, in gebreken, 
 ziet, die 't licht is, in de nacht, 
 ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, 
 wordt verstoten, wordt veracht. 
 

2. O Heer Jesu, God en mense, 
die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij wat ik door U wense, 
geef mij door Uw kindsheid raad. 
Sterk mij door Uw tere handen, 
maak mij door Uw kleinheid groot, 
maak mij vrij door Uwe banden, 
maak mij rijk door Uwe nood, 
maak mij blijde door Uw lijden, 
maak mij levend door Uw dood. 

Schriftlezing:  Matteüs 2: 1 - 12 
 1 Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er 
 magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2 Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de 
 Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 3 
 Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4 Hij 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.”’ 7 Daarop riep Herodes 
 in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar 
 geworden was, 8 en 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 eer te bewijzen.’ 9 Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, 
 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. 10 Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe 
 vreugde. 11 Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich 
 neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind 
 geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12 Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om 
 niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. 
 
Zingen: Gerald Troost – Licht in de nacht  
 1. Licht in de nacht: een ster schijnt door 
 de wolken 
 dit is de nacht dat Zijn leven begon 
 Sluier van angst en pijn lag op de volken 
 totdat Hij kwam en het kwaad overwon 
 Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen 
 stralend breekt die held're morgen aan 

2. Wat Hij ons leert is geven  
om een ander 
liefde alleen is de weg die Hij wees 
En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden 
vrij van het juk van verdrukking en vrees 
Uit ons hart en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd 

 
 Prijs nu zijn naam 
 samen met de engelen 
 O, nacht vol licht 
 o, nacht dat Jezus kwam 
 
Overdenking 
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Zingen: Gezang 141 - Ik kniel aan uwe kribbe neer 
 1. Ik kniel aan uwe kribbe neer, 
 o Jezus, Gij mijn leven! 
 Ik kom tot U en breng U, Heer, 
 wat Gij mij hebt gegeven. 
 O, neem mijn leven, geest en hart, 
 en laat mijn ziel in vreugd en smart 
 bij U geborgen wezen. 
 

2. Voor ik als kind ter wereld kwam, 
zijt Gij voor mij geboren. 
Eer ik een woord van U vernam, 
hebt Gij mij uitverkoren. 
Voor dat uw hand mij heeft gemaakt, 
werd Gij een kindje, arm en naakt, 
hebt Gij U mij gegeven. 

 3. Temidden van de nacht des doods 
 zijt Gij, mijn zon, verrezen. 
 O zonlicht, mild en mateloos, 
 uw gloed heeft mij genezen. 
 O zon die door het donker breekt 
 en 't ware licht in mij ontsteekt, 
 hoe heerlijk zijn uw stralen. 
  
Gebed 
 
Zingen: God zal met ons zijn, God is Immanuël   
 God zal met ons zijn, God is Immanuël 
 God zal met ons zijn, de God van Israël 
  
Zegen 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 101 – Ere zij God 
 Ere zij God, ere zij God in den hoge, 
 in den hoge, in den hoge! 
 Vrede op aarde, vrede op aarde bij de mensen van zijn welbehagen. 
 Ere zij God in den hoge, ere zij God in den hoge! 
 Vrede op aarde, vrede op aarde 
 vrede op aarde, vrede op aarde, 
 bij de mensen, bij de mensen van zijn behagen, 
 bij de mensen van zijn welbehagen, zijn welbehagen. 
 Ere zij God, ere zij God 
 in den hoge, in den hoge, in den hoge! 
 vrede op aarde, vrede op aarde 
 bij de mensen van zijn welbehagen. 
 Amen, amen. 
 


