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Welkom 
 
Aansteken van de adventskaarsen onder de 
klanken van ‘Nu daagt het in het oosten’ 
 
Lied 486: 1 en 4  
Midden in de winternacht  
ging de hemel open;  
die ons heil ter wereld bracht,  
antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied,  
herders, waarom zingt gij niet? 
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,  
laat de bel, laat de trom,  
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
Zie, reeds staat de morgenster  
stralend in het duister, 
want de dag is niet meer ver,  
bode van de luister 
die ons weldra op zal gaan;  
herders blaast uw fluiten aan, 
laat de bel, bim-bam,  
laat de trom, rom-rom, 
kere om, kere om,  
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
Gebed 
 
Lied 476: 1 en 3 
Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.  
Kyrieleis 
 
Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden 
klaar. 
Bet’lem is de stede, daar is 't geschied 
voorwaar.’  
Kyrieleis. 
 
Korte inleiding in de Schriftlezingen 
 
Lied 469: 1  
“Ik ben een engel van de Heer,  
daal uit de hemel tot je neer  
en breng een nieuw en mooi verhaal  
dat ik vertel in mensentaal.” 
 
Eerste Schriftlezing: Lucas 1: 26 – 35 en 38 
26In 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.’ Daarna liet de 
engel haar weer alleen. 
 



Lied 464: 3 en 4 
Een engel spreekt een meisje aan,  
hij groet haar, noemt haar bij haar naam:  
God kiest jou als zijn liefste uit,  
voor Hem ben jij de ware bruid! 
 
De hemel spreekt, Maria hoort,  
zij geeft zich over aan dat woord.  
Daarom zal zij de moeder zijn  
van Gods geheim, een kindje klein! 
 
Tweede Schriftlezing: Matteüs 1: 18 – 25 
18De 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. 19Haar 
man Jozef, die een rechtschapen mens was, 
wilde haar niet in opspraak brengen en dacht 
erover haar in stilte te verstoten. 20Toen hij dit 
overwoog, verscheen hem in een droom een 
engel van de Heer, die 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. 21Ze zal een zoon baren. 
Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk 
bevrijden van hun zonden.’ 22Dit alles is gebeurd 
omdat in vervulling moest 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 is met ons’. 24Jozef 
werd wakker en deed wat de engel van de Heer 
hem had opgedragen: hij nam zijn vrouw bij 
zich, 25maar hij had geen gemeenschap met 
haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij 
gaf Hem de naam Jezus. 
 
Lied 464: 2 
Soms staat de hemel op een kier:  
een bode van de Heer komt hier,  
verrast ons met een blij bericht,  
en zet de aarde in het licht! 
 
Derde Schriftlezing: Lucas 2: 8 – 14 
8Niet 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.’ 
 
Lied 464: 9 en 10 
Een engel spreekt, een herder ziet  
het donker wijken voor het lied.  
En even staat door dit bericht  
de aarde in een hemels licht.  
 
De hemel zingt de aarde voor.  
En samen vormen wij een koor  
dat God alleen de glorie zingt  
omdat zijn licht de nacht bedwingt! 
 
Meditatie 
 
Improvisatie door André de Jager 
 
Lied 481: 1 en 3 
Hoor, de engelen zingen de eer  
van de nieuw geboren Heer! 
Vrede op aarde, ’t is vervuld:  
God verzoent der mensen schuld.  
Voeg u, volken, in het koor,  
dat weerklinkt de hemel door,  
zing met algemene stem  
voor het kind in Betlehem!  
Hoor, de engelen zingen de eer  
van de nieuw geboren Heer!  
 
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 engelen zingen de eer  
van de nieuw geboren Heer!  
 
Een modern kerstverhaal over een engel 
 



Muziek 
 
Afsluitend gebed 
 
Lied 477: 1 en 2 
Komt allen tezamen, 
jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der englen hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
De hemelse englen 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
Zegen 
 
Ere zij God  
Ere zij God in den hoge,  
vrede op aarde,  
in de mensen een welbehagen.  
Amen.  


