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Van harte welkom in de Bethaniëkerk!  

Vanavond willen we met muziek en gesproken woorden 

nadenken over kerst.  

Het thema is ‘Kerstfeest: toen & nu voor u’.  

We gaan zingen en spreken over de geboorte van Jezus en 

wat de aanleiding daarvan was (dat is ‘toen’), maar we 

kijken ook wat wij daar anno 2018 aan hebben (dat is ‘nu 

voor u’).  

Als u vragen heeft over wat u vanavond hoort, mag u die 

na afloop aan een koorlid of iemand anders stellen. In de 

hal van de kerk is gelegenheid om onder het genot van 

een kopje koffie, thee of fris nog even na te praten.  

Wij wensen u een mooie, fijne, maar ook een gezegende 

avond toe!  

 

 

  



Koor- en samenzang: Komt allen tezamen  
Allen:  

Komt allen tezamen, komt verheugd van harte;  
Bethlehems stal in den geest bezocht.  

Ziet nu dat Kindje, ons tot heil geboren.  
Komt, laten wij aanbidden (3x), die Koning. 
 

 Koor:  
De Heiland der wereld, Gods geliefde Zone,  

Ligt in een kribbe op schamel stro.  
‘t Is de Beloofde nu op aard’ verschenen.  
O, laten wij aan bidden (3x), die Koning.  

 
Allen:  

Komt, zingt nu die Heiland, Hemels eng’lenkoren.  
Zingt Zijne liefde, gij mensenkind.  
Ere zij God in hemel en op aarde.  

In mensen een welbehagen (3x), voor eeuwig.  
 
Welkom en gebed door J.C. van Moolenbroek 

 
Bijbellezing: Lukas 1: 26-38 

 
Openingswoord 
 

  



Samenzang: Lofzang van Zacharias: 1 
Lof zij den God van Israël, 

Den HEER’, die aan Zijn erfvolk dacht, 
En, door Zijn liefderijk bestel, 

Verlossing heeft teweeg gebracht; 
Een hoorn des heils heeft opgerecht; 
‘t Geen Davids huis was toegezegd, 

Dat wil Hij ons nu schenken; 
Gelijk Gods trouw, van ‘s aardrijks ochtendstond, 

Door der profeten wijzen mond, 
Zich hiertoe aan de vaderen verbond. 
 

Spreektekst  
In het begin van de schepping, in het paradijs, was alles 

volmaakt. ‘En God zag al wat Hij gemaakt had en zie, het 
was zeer goed.’ God en mens, mensen onderling en zelfs 
de dieren leefden in volkomen harmonie. Gods paradijs 

was een plaats van volkomen vrede. De zonde bracht de 
breuk. De mens wilde in zijn hoogmoed zijn als God. 
Daarom moest hij het paradijs verlaten. Daarbuiten 

waren de vloek, de dood en de vijandschap. Maar als 
machtig teken van Zijn onbegrijpelijke liefde gaf God de 

belofte dat Hij Zijn Zoon zou zenden naar deze aarde om 
de zonden van Zijn kinderen op Zich te nemen en de 
breuk met God te herstellen. Door heel het Oude 

Testament van de Bijbel loopt de gouden draad van die 



Belofte. We kunnen lezen wat de profeet Jesaja heeft 
geschreven: ‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is 

ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en 
men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, 

Vader der eeuwigheid, Vredevorst.’ En op een andere 
plaats: ‘Want er zal een Rijsje (dat is een takje) 
voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï (dat is de 

vader van koning David), en een Scheut uit zijn wortelen 
zal Vrucht voortbrengen.’ De profeet Micha heeft verteld 

waar die Verlosser geboren zou worden: ‘En gij, 
Bethlehem Efratha! Zijt gij klein om te wezen onder de 
duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een 

Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van 
ouds, van de dagen der eeuwigheid.’ Zo zijn er nog meer 

teksten in de Bijbel te vinden die spreken van de 
komende Messias. Nadat de laatste profeet gesproken 
had, is het bijna 400 jaar lang stil geweest. Het was een 

donkere tijd. Velen vergaten de Heere en Zijn dienst. 
Toch bleven er mensen uitzien naar de vervulling van 
Gods Belofte.  

 
Samenzang: Reeds in overoude tijden  

(melodie: Wat de toekomst brengen moge)  
Reeds in overoude tijden,  
Sprak het woord der profetie  

Van het Rijsje dat zou komen  



Uit de tronk van Isaï.  
Van het Licht dat zou verrijzen  

In der werelds duist’re nacht  
Van de ruste die zou komen,  

Waar de moede ziel naar smacht.  
 
Abram zag die dag van verre,  

Door ‘t geloof en was verblijd.  
Jacob wachtte op zijn sterfbed  

Van de Silo zaligheid.  
Mozes sprak van de Messias,  
van de Leraar en Profeet,  

Die Zijn volk zal onderwijzen  
Als ‘t in Zijne wegen treedt. 

 
Spreektekst  
Op het alleronverwachts krijgt Maria, een jong meisje in 

ondertrouw met Jozef, bezoek van de engel Gabriël. Hij 
vertelt haar dat zij de moeder zal worden van de Heere 
Jezus. Jozef zal niet de vader van haar Kindje zijn, maar 

de Heilige Geest zal zorgen dat zij zwanger wordt! 
Onbegrijpelijk, maar zij is door het geloof gewillig, 

ondanks alle moeiten die dit zal geven. Zij vertrouwt 
erop dat God voor haar zal zorgen. 
 



 
Samenzang: Lofzang van Maria: 1 en 3  

(berijming van ds. C.J. Meeuse) 
Mijn ziel zingt ‘s Heeren lof;   

Mijn geest heeft juichensstof, 
Verheugd dat God rechtvaardig 
Mijn Zaligmaker is, 

Want Hij aanschouwt gewis  
Zijn dienstmaagd zo onwaardig. 

 
Hoe heilig is Zijn Naam,  
Hoe heerlijk en bekwaam 

Toont Hij barmhartigheden, 
Tot ‘t laatste nageslacht 

Dat ‘s Heeren vrees betracht, 
Zoals hun vaders deden.  
 

Spreektekst 
Door het bevel van keizer Augustus, die een grote 
volkstelling wil houden, moet Maria samen met Jozef op 

reis naar Bethlehem. En daar wordt de Heere Jezus 
geboren. Niet in een koninklijk paleis, maar in een 

beestenstal. Zijn kleding is niet van de beste kwaliteit, 
bestikt met goud. Maar Hij wordt in doeken gewikkeld 
en niet in een wiegje, maar in een kribbe gelegd.  



Toch is dit de verwachte Koning! Hoor maar welke 
boodschap de herders in het veld ontvangen van een 

engel van de Heere: ‘Vreest niet, want, ziet, ik verkondig 
u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; namelijk 

dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, 
de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: 
gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en 

liggende in de kribbe.’ 
 

Koorzang: In donk’re nacht/Stille nacht (F. Gruber) 
In donk’re nacht, in stille nacht, werd Vredevorst 
geboren, bij eng’lenzang en herderslied, bij ‘t lichtend 

sterregloren. Vrede op aarde, vrede!  
 

Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht,  
Die miljoenen eens zaligen zal,  
Werd geboren in Bethlehems stal,  

Hij, der schepselen Heer’, Hij der schepselen Heer’.  
 
Hulploos Kind, heilig Kind, dat zo trouw zondaars mint,  

Ook voor mij hebt G’ Uw rijkdom ontzegd, 
Werd G’ in stro en in doeken gelegd,  

Leer m’ U danken daarvoor, leer m’ U danken daarvoor.  
 



In donk’re nacht, in stille nacht, weerklonken 
eng’lenzangen, en hoorden herders in het veld die 

wond’re hemelklanken. Vrede op aarde, vrede!  
 

Stille nacht, heilige nacht! Vreed’ en heil, wordt gebracht,  
Aan een wereld, verloren in schuld;  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  

Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer!  
 

Gedicht: Het Kerstwonder  
O, wondere gebeurtenis op aarde,  
Toen op Gods tijd in zwarte, donk’re nacht,  

De reine maagd Maria Jezus baarde,  
Gods Zoon, reeds door de vaderen verwacht.  

 
O, heerlijk Godsgeschenk, zo groot van waarde:  
Aan zondaars heeft God liefdevol gedacht.  

Uit liefde, die Zijn eigen Zoon niet spaarde,  
Bouwt Hij Zijn Kerk uit ‘t menselijk geslacht.  
 

Ja, Jezus werd in Bethlehem geboren,  
Om ‘t machtig rijk van satan te verstoren,  

Om zondaars te verlossen uit zijn klauw.  
 
  



Gods nodiging klinkt ons nóg in de oren.  
Nóg doet Hij door Zijn Geest Zijn wekstem horen.  

Nóg arbeidt Hij aan ‘t geest’lijk Godsgebouw. 
 

Koorzang: Kind van toen (J. Bredewout/H. de Ruiter) 
Wie had gedacht dat in een stal, in ‘t midden van de 
nacht,  

Een teder Kind tot ons kwam, waar kruis en kribbe 
wacht?  

Wie had gedacht dat God dit Kind de macht op aarde 
geeft?  
En ieder, die in Hem gelooft, met Hem voor eeuwig leeft!  

Ja, ik geloof en zing tot Zijn eer, dit Kind van toen is de 
Heer’.  

Gloria in excelsis Deo.  
 
Koor- en samenzang: Psalm 98: 1, 2 en 4 (J. Horde) 

Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, 
Dien groten God, die wond’ren deed; 
Zijn rechterhand, vol sterkt’ en ere, 

Zijn heilig’ arm wrocht heil na leed. 
Dat heil heeft God nu doen verkonden; 

Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, 
Zo vlekkeloos en ongeschonden, 
Voor ‘t heidendom ten toon gespreid. 

 



Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt; 

Dit slaan al ‘s aardrijks einden gade, 
Nu onze God Zijn heil ons schenkt. 

Juich dan den HEER met blijde galmen, 
Gij ganse wereld, juich van vreugd; 
Zing vrolijk in verheven psalmen 

Het heil, dat d’ aard’ in ‘t rond verheugt. 
 

Laat al de stromen vrolijk zingen, 
De handen klappen naar omhoog; 
‘t Gebergte vol van vreugde springen 

En hupp’len voor des HEEREN oog: 
Hij komt, Hij komt, om d’ aard’ te richten, 

De wereld in gerechtigheid; 
Al ‘t volk, daar ‘t wreed geweld moet zwichten, 
Wordt in rechtmatigheid geleid. 

 
Solo: Ik kniel aan Uwe kribbe neer (F. v. Tilburg) 
 

Koorzang: Als Christus vandaag werd geboren 
(A. Pronk) 

Als Christus vandaag werd geboren,  
Had gij dan een kribbe voor Hem?  
Zou ‘t lied van de engelenkoren,  

U doen spoeden naar Bethlehem?  



Refrein:  
Maar Christus is lang reeds geboren:  

Gods heilwerk op aard’ is vervuld.  
Zijn Zoon lag voor mensheid verloren,  

In een kribbe in doeken gehuld.  
 
Als gij was een herder met schapen,  

Hield gij dan getrouwe de wacht?  
Terwijl allen rustig daar slapen,  

Wanneer gij uw Koning verwacht?  
Refrein  
 

Als gij Hem kon bieden geschenken,  
Wat zou dan uw huldeblijk zijn?  

Zou gij het u in kunnen denken,  
Dat Hij de Messias zou zijn?  
Refrein 

 
Gedicht: Want een Kind is ons geboren (N. Benschop)  
Ik kan dit jaar geen kerstfeest vieren:  

Het is zo donker in de landen;  
De mens is wreder dan de dieren,  

En bloed kleeft er aan vele handen.  
 
  



Wie is er die ons troost kan geven?  
Spreek, Heer’, en wil de hemelen scheuren!  

‘Wat eens Jesaja heeft geschreven  
Zal u vertroosten in uw treuren.’ 

 
Want duisternis zal d’ aard’ bedekken  
En donkerheid het volk benauwen,  

Maar dan zal God Zijn handen strekken  
Naar allen, die op Hem vertrouwen.  

 
Hij zal een hemels licht doen stralen,  
Hun harten met Zijn vreugd doordrenken,  

Hij zal hen uit het diensthuis halen,  
Hun eeuwige bevrijding schenken.  

 
De schoenen, die zo dreunend stampten  
En de met bloed besmeurde kleren  

Der vijanden, die ‘t volk bekampten,  
God zelf zal ze door vuur verteren!  
 

Want zie: een Kind is ons geboren,  
God heeft Zijn Zoon aan ons gegeven;  

Hij is, voor wie naar Hem wil horen  
De Weg, de Waarheid en het Leven.  
 

  



Koorzang: Lang geleden (L. v.d. Leeden/R. v.d. Werff) 

Lang geleden in Efratha’s velden,  
Lagen herders en hielden trouw de wacht.  

Tot een schijnsel kwam uit de hemel,  
In die koude, donk’re nacht.  

En de engelkoren zongen 
‘t Lied van liefde en van vreugd.  

Vreed’ op aarde, God zij d’ ere,  
Voor vele mensen, wees verheugd!  

 

En het licht dat daar toen heeft geschenen,  
Was het licht dat uitstraalt van Gods troon.  

‘t Was het licht van liefde en leven,  
Van de Vader en de Zoon.  

En de engelkoren zongen 
‘t Lied van liefde en van vreugd.  

Vreed’ op aarde, God zij d’ ere,  
Voor vele mensen, wees verheugd!  

 

Laat het licht van geloof, hoop en liefde,  
Op mij schijnen en vul mijn hart ermee.  

Dat ‘k U eeuwig lovend mag danken,  
Dat, Heer’ Jezus, is mijn beê.  

Dank, Heer’ Jezus, voor Uw liefde,  
Voor wat U eens deed voor mij.  

Door het wonder van Uw liefde,  
Mag ik leven, ben ik vrij!  



Bijbellezing: Johannes 3: 16-18 
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in 
Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven 

hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de 
wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat 
de wereld door Hem zou behouden worden. Die in Hem 

gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is 
alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den 

Naam des eniggeboren Zoons van God.  
 
Koorzang: Hoor, de eng’len zingen d’ eer 

(F. Mendelssohn Bartoldy) 
Hoor, de engelen zingen d’ eer van de nieuwgeboren 

Heer’!  
Vreed’ op aarde, ‘t is vervuld: God verzoent der mensen 
schuld.  

Mengt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel 
door,  
Mensentong en eng’lenstem, zingt het Kind van 

Bethlehem!  
Hoor de engelen zingen d’ eer van de nieuwgeboren 

Heer’!  
 
  



Hij, die heerst op ‘s hemels troon, Christus, d’ eeuw’ge, ‘s 
Vaders Zoon,  

Wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.  
Vlees geworden woord van God, mens geworden om ons 

lot,  
U, der mensen één, o Heer’, U, Immanuël zij eer.  
Hoor, de eng’len zingen d’ eer van de nieuwgeboren 

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 eng’len zingen d’ eer van de nieuwgeboren 

Heer’!  
 
Gedicht: Dierbaar Kind (M.A. Groeneweg-de Reuver)  

Wie zal het wonder ooit doorgronden,  
Als in ‘s werelds donk’re nacht  
Uit zovele eng’lenmonden  

Jezus glorie wordt gebracht?  
 

Onder jubelende zangen  
Daalde Hij op aarde neer.  
Moog’ ons hart in diep verlangen  

Uitgaan naar dit Kindje teer.  



Want dit Kind -al is ‘t geboren  
In een schaam’le beestenstal-  

Is de Redder, Die verloren  
Zondaars tot Zich roepen zal.  

 
Hij kwam neer uit ‘s hemels zalen,  
Uit de Stad van louter goud,  

Om de zonden te betalen  
Door te sterven aan het hout.  

 
Heere Jezus, U bent Koning.  
Dierbaar Kind, regeer ook mij.  

Maak mijn harte tot Uw woning,  
Dat het U geheiligd zij.  

 
Koorzang: Loof de Koning (J. Bredewout/H. de Ruiter)  
Loof de Koning, die als Kindje daar in doeken ligt gehuld.  

En de wereld zal verlossen van de zonde en de schuld.  
Loof die Koning, Zoon van God in ‘t vlees verhuld.  
En de wereld zal verlossen van de zonde en de schuld.  

 
Zij, die in het donker lopen, zien een groot en stralend 

licht  
(ere zij God in den hoge) 
Zij, die nergens meer op hopen, worden door Hem 

opgericht  



(ere zij God in den hoge)  
Loof die Koning die daar in een kribbe ligt  

(in den hoge)  
Zij die nergens meer op hopen  

(ere zij God in den hoge)  
Worden door Hem opgericht!  
 

Gloria in excelsis Deo!  
Ere zij God in den hoge, 

Amen!  
 
Sluiting door M.C. Baak 

 
Koor- en samenzang: Ere zij God (J. v.d. Waart) 

zo mogelijk staande  
Ere zij God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de 
hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde in de mensen een 

welbehagen. Amen. Amen. 
 
Bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten van de 

avond.  
 

Bedankt voor uw komst naar deze avond. 
Wij wensen u een goede Advents- en Kerstperiode! 

  



 

 



 


