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  Inleiding  
Muziek 
Welkom 
 
De Kerstkaars wordt aangestoken 
 
Lied: 477, 1.2.3 
 
Groet en gebed 
 
lied: 486, 1.4 
 
       Rondom het Woord 
 
Lezing van Lukas 2, 1-20 
 
21En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel 
uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk 
moest worden ingeschreven. 2Deze inschrijving had 
voor het eerst plaats, toen Quirinius het bewind over 
Syrië voerde. 3En zij gingen allen op reis om zich te 
laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. 
4Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, 
naar Judea, naar de stad van David, die Betlehem 
heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David 
was, 5om zich te laten inschrijven met Maria, zijn 
ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. 
6En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de 
dagen vervuld werden, dat zij baren zou, 7en zij 
baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in 
doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen 
geen plaats was in de herberg. 
 
8En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich 
ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden 
over hun kudde. 9En opeens stond een engel des 
Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren 
omstraalde hen, en zij vreesden met grote 
vreze. 10En de engel zeide tot hen: Weest niet 
bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, 
die heel het volk zal ten deel vallen: 11U is heden de 
Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de 
stad van David. 12En dit zij u het teken: Gij zult een 
kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een 
kribbe. 13En plotseling was er bij de engel een grote 
hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: 
 

       Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij 
mensen des welbehagens. 

15En het geschiedde, toen de engelen van hen 
heengevaren waren naar de hemel, dat de herders  
tot elkander spraken: Laten wij dan naar Betlehem 
gaan om te zien hetgeen geschied is  
 
 
 

 
 
en ons door de Here is bekendgemaakt.  
16En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en 
het kind liggende in de kribbe. 
 
17En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend 
hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. 18En 
allen, die ervan hoorden, verbaasden zich over 
hetgeen door de herders tot hen gezegd 
werd. 19Doch Maria bewaarde al deze woorden, die 
overwegende in haar hart. 20En de herders keerden 
terug, God lovende en prijzende om alles wat zij 
hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd 
was. 
 
Lied: 476, 1.2.3 
 
Woorden voor onderweg: Zoek - Licht  
 
Lied: 487, 1.2.3 
 
      Gebeden en Gaven   
 
Gebeden en het Onze Vader 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, 
Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking. 
Maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid,  
in eeuwigheid! Amen. 
 
Toelichting op de collecte 
 
Slotlied: 483, 1.2.3 
 
 
    Heenzending en Zegen 
 
Wij gaan staan 
 
Gezegend om tot Zegen te zijn 
 
Uittochtslied: Ere zij God 
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