
 
 
 

Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn 
gekomen om Hem te aanbidden. 

 
Licht in het duister 
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Orgelspel: Variations sur "Lucis Creator" - J. Alain 
 
Intochtslied: LB 515 – Een kind geboren te Betlehem 

 
 
2. Wiens heerschappij geen einde kent, 
geen einde kent, 
Hij daalde neer om onze ellend’. 
Halleluja, halleluja! 
 
3. De koningen uit het Oostenland 
het Oostenland, 
vereerden Hem met offerand’. 
Halleluja, halleluja! 
 
4. Die knielden daar in ootmoed neer, 
in ootmoed neer, 
voor ’t kleine kind, hun God en Heer. 
Halleluja, halleluja! 
 



5. Die zich zo diep vernederd heeft, 
vernederd heeft, 
Hij is het die ons ’t leven geeft! 
Halleluja, halleluja! 
 
6. Hij maakt ons door zijn armoe rijk, 
zijn armoe rijk, 
en brengt ons in het hemelrijk. 
Halleluja, halleluja! 
 
7. Zo zinge al wat zingen mag, 
wat zingen mag: 
De Heer zij dank op deze dag. 
Halleluja, halleluja! 
 
Oproep tot aanbidding 
V In de naam van de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest. 
A Amen 
V Welkom en inleiding 
  
Kyrie intenties  
 
Na elke intentie klinkt: LB 301a 

 
 
 



Lofzang: LB 8c / GvL Psalm 8 II 

 
voorzang 1.  
Gij die uw majesteit toont aan de hemel, 
Gij opent de mond van weerloze kinderen, 
en dan klinkt een lied dat uw vijand beschaamt 
en brengt Gij uw tegenstanders tot zwijgen.  
allen refrein 
 
voorzang 2.  
Als ik kijk naar de hemel, het werk van uw vingers, 
de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd, 
wat is dan de mens, dat Gij aan hem denkt, 
de zoon van Adam, dat hij U ter harte gaat.  
allen refrein 
 
voorzang 3.  
Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt 
en hem met glorie en luister bekroond. 
Gij doet hem het werk van uw handen beheren 
en alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd,  
allen refrein 
 
voorzang 4.  
schapen en runderen, alles en alles, 
en ook de dieren in het vrije veld, 
de vogels van de hemel, de vissen van de zee, 
al wat er wandelt op de paden van het water.  
allen refrein 
 



Gebed 
 

Schriftlezing   |   Jesaja 9 vers 2-7 
 
Lied van het licht: LB 491 / GvL 627 

 
 

Schriftlezing   |   Efeziërs 5 vers 8-14  
 
We begroeten het evangelie zingend :     
 
Alleluia, Alleluia 
Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer,  
wie Mij volgt zal het licht des levens bezitten. 
Alleluia 
 
 



Schriftlezing   |   Matteüs 2 vers 1-12 
 
We stemmen zingend in met het evangelie: LB 339a / GvL 265 

 
 
Overdenking  
 
Orgelspel: Intermezzo - H. Willan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geloofsbelijdenis van Nicea  
LB 340a 

 



 

 



Voorbeden 
 
Onze Vader, allen 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slotlied: LB 496 / GvL 601 

 
 
2. De herders hebben het gezien 
in de geboortestal: 
daar was het vrede en sindsdien 
zingt elk dat overal. 
Daar was het leven argeloos, 
verlosten waren zij. 
Dor hout ging bloeien als een roos, 
woestijn werd tot een wei. 



 
3. Gij morgenster en mensenzoon, 
breng ons de nieuwe tijd, 
waarin de wereld wordt bewoond 
door uw gerechtigheid. 
Dan is uw heil aan ons geschied, 
u allen even na, – 
dan zingt de schepping weer dit lied 
tot in de gloria. 
 
Zending en zegen    gebaseerd op Efeziërs 5 en 6 
 
V Ga nu allen heen in vrede en leef als kinderen van het licht. 

Want het licht brengt goedheid, gerechtigheid en waarheid 
voort.  

 
V Neem geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis. 
 
A Laten wij ontwaken uit onze slaap en Christus’ licht zal over 

ons schijnen.  
 
V Moge vrede, liefde en geloof met u zijn, van God de Vader en 

de Heer Jezus Christus.  
 Genade voor allen die een onvergankelijke liefde hebben voor 

onze Heer Jezus Christus. 
 
Orgelspel: Herr Christ, der einig Gotts Sohn - H. Walcha 
 
Deurcollete: voor de onkosten van deze viering 
 
 
 
 
 
 



in deze dienst: 
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