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1. Zingen: Psalm 89: 9 

  
Gij hebt weleer van hem, dien Gij geheiligd hadt, 

Gezegd in een gezicht, dat zoveel troost bevat: 

‘Ik heb bij enen held voor Isrel hulp beschoren, 

Hem uit het volk verhoogd; hem had ik uitverkoren. 

‘k Heb David, Mijnen knecht, Mijn gunsteling gevonden,  

En hem met heil’ge zalf aan Mij en ‘t rijk verbonden’.  

  

2. Opening    Lezen:  Mattheüs 1 : 16-25   

 
16.En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke  
geboren is JEZUS, gezegd Christus. 

17..Al de geslachten dan, van Abraham tot David, zijn veertien 

geslachten; en van David tot de Babylonische overvoering, 

zijn veertien geslachten; en van de Babylonische overvoering 

tot Christus, zijn veertien geslachten. 

18.De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als 

Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij 

samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den 

Heiligen Geest. 

19.Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet 

wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar 

heimelijk te verlaten. 

20.En alzo hij deze dingen in den zin had, zie, de engel des 

Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij 

zone Davids, zijt niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; 

want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen 

Geest; 

21.En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten  

JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. 
 



22. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen 

van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende: 

23.Zie, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en 

gij zult Zijn naam heten Immánuël; hetwelk is, overgezet zijnde, 

God met ons. 

24.Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk de 

engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich 

genomen; 

25.En bekende haar niet, totdat zij dezen haar eerstgeboren 

Zoon gebaard had; en heette Zijn naam JEZUS. 

  

3. Zingen: ( Wijs Tien Geboden )  

  

Te Nazareth in Galilea 

Komt op des Heeren hoog bevel 

Een knecht Gods bij de maagd Maria.  

Het is de engel Gabriël.  

  

Hij komt het heilsplan Gods ontvouwen 

En spreekt: “Maria, wees gegroet, 

Gezegende onder de vrouwen. 

God is met u; Hij is u goed. 

  

4. Spreekstem/ opzeggen: 

 
Spreekstem  

Al in het Oude Testament wordt de Heere Jezus door de  

profeten ‘de Zoon van David’  genoemd.  

Zijn moeder is een nakomeling van koning David en ook Jozef 

is uit het geslacht van David. 

 



Opzeggen 

Lukas 1: 26 en 27 

En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God 

gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth; 

  

Tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, wiens 

naam was Jozef, uit het huis van David, en de naam van de 

maagd was Maria. 

  

5. Zingen: (wijs Tien Geboden) 

  
De engel zegt haar niets te vragen, 

Want Hij, Die straks geboren wordt 

Zal Zoon des Allerhoogsten wezen; 

Zijn Koninkrijk duurt onverkort. 

  

In eeuwigheid zal Jezus leven. 

God Zelf zal Hem eens Davids troon 

En ‘t huis van vader Jakob geven. 

Waar Hij zal heersen als Gods Zoon.  

  

6. Spreekstem/opzeggen: 

  
Spreekstem  
Jozef, gij zone Davids, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, 

tot u te nemen, want Hetgeen in haar ontvangen is, Dat is van 

de Helige Geest. 

  

 

 



Opzeggen  

Mattheüs 1: 21  

En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn Naam heten  

JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.  

  

Maria vraagt: ‘Hoe zal dat wezen, 

Want Jozef is nog niet mijn man?’ 

Maar nauw’lijks is de vraag gerezen 

Of d’engel leert het haar verstaan.  

  

7. Zingen: (wijs Tien Geboden) 

  
Want God kan immers alle dingen; 

‘t Is kracht van Hem, die z’ondervindt 

Hij zal haar met Zijn Geest omringen. 

Als Vader van dit Heil’ge Kind.  

  

8. Opzeggen: 

  

De engel ging heen en Maria dacht: 

Eind’lijk heeft God Zijn heil ons gebracht.  

Haar lippen beefden, haar hart was klein 

‘Ik dank U, Heere, dat ik het mocht zijn’.  

  

 

 

 

 

 

 



9. Zingen: Lofzang van Maria: 1 

  

Mijn ziel verheft Gods eer; 

Mijn geest mag blij den HEER’ 

Mijn Zaligmaker noemen, 

Die in haar lagen staat, 

Zijn dienstmaagd niet versmaadt, 

Maar van Zijn gunst doet roemen. 

  

10. Vertelling juf Caroline 

  

11. Zingen Stille nacht door kinderen De 

Schaapskooi 

  

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’.  

  

Stille nacht, heilige nacht 

Heil en vree, wordt gebracht. 

Aan een werled verloren in schuld. 

Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

Amen, Gode zij d’eer. 

Amen, Gode zij d’eer.  

  

 

 



12. Spreekstem/opzeggen 

  

Spreekstem  

De komst van de Heere Jezus is voorzegd.  

Heel duidelijk is de profeet Jesaja als hij zegt dat het koninkrijk 

van David geen einde zal hebben.  

  

Opzeggen 

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. 

  

Spreekstem  

Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal 

geen einde zijn op de troon van David en in zijn 

koninkrijk. 

  

13. Zingen: Lofzang van Zacharias: 5 

  
Voor elk, die in het duister dwaalt, 

Verstrekt deez’ zon een helder licht. 

Dat hem in schaûw des doods bestraalt, 

Op ’t vredepad zijn voeten richt. 

  

 

 

 

 



14. Spreekstem/opzeggen: 

  
Spreekstem  

De Heere heeft beloofd Zijn Zoon te zenden. De profeet 

Jesaja heeft deze heerlijke belofte aan koning Achaz mogen 

vertellen:  

  

Opzeggen: 

Jesaja 7: 13a en 14b 

Hoort gijlieden nu, gij, huis van David! Ziet, een maagd zal 

zwanger worden en zij zal een Zoon baren en Zijn Naam  

IMMANUEL heten.  

  

15. Zingen: In de stad van koning David 

  
In de stad van koning David  

Zoals lang reeds was voorzegd. 

Werd een baby door Zijn moeder 

In een kribbe neergelegd. 

Jezus Christus was Dat Kind, 

Door Maria teer bemind. 

  

In de stad van koning David 

In een nederige stal. 

Lag een Kindje in de kribbe, 

‘t Was de Koning van ‘t heelal. 

Jezus Christus, God en Heer’ 

Daald’ op aard’ als Redder neer. 

  

 

 



16. Spreekstem: 

  
Jesaja spreekt ook van een ‘ 

‘Rijsje uit de afgehouwen tronk van Isaï.  

 

Een rijsje is een takje, dat opkomt op de plaats waar eens een  

grote boom heeft gestaan. De boom is omgehakt.  

Van het geslacht van Isaï, de vader van David, is niets meer te 

zien. Maar dan komt de Heere Jezus; als een takje uit de  

omgehakte boomstronk.  

  

17. Zingen Komt allen tezamen 

  
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:  

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem. 

Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren. 

Komt laten wij aanbidden, 

Komt laten wij aanbidden, 

Komt laten wij aanbidden 

Die Koning! 

  

18. Opzeggen: 

  
Jezus, Davids Zoon. Dat is Hij. 

  

Hoor de mensen bij de intocht in Jeruzalem: ‘Hosanna, de 

Zone Davids! Gezegend is Hij, Die komt in de Naam des 

HEEREN!’ 

  

Hoor de blinde bij de poort: ‘Jezus, Gij Zone Davids, ontferm 

U mijner.’ 



  

Velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou, maar hij riep 

zoveel te meer: ‘Gij Zone Davids! Ontferm U mijner!’ 

  

David was koning. Een koning naar Gods raad. Maar Jezus is 

de Koning der Koningen. 

 

Is Hij ook jouw Koning? Mag je Hem al kennen als Koning in 

jouw leven? Zing dan biddend mee! 

  

19.  Zingen: Ik kniel aan Uwe kribbe neer 

  
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 iin vreugd’ en smart 

Bij U geborgen wezen.  

  

20. Verteller: juf Caroline 

  

Is de Heere Jezus nog niet de Koning van jouw leven?  

Roep Hem dan aan zoals Bartimeüs: ‘Heere, Gij Zone Davids, 

ontferm U mijner! Hij laat geen bidder staan.  

En gij zult Zijn Naam heten JEZUS, dat is Zaligmaker; 

Want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.  

  

  

 



21. Zingen:  Lofzang van Maria: 3 

 
Hoe heilig is Zijn Naam 

Laat volk bij volk tezaam 

Barmhartigheid verwachten 

Nu Hij de zaligheid 

Voor die Hem vreest bereidt,  

Door al de nageslachten.  

 

22. Dankgebed 

  

23. Zingen:  Ere zij God ( 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. 

Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

vrede op aarde, vrede op aarde. 

In de mensen, in de mensen een welbehagen, 

in de mensen een welbehagen, een welbehagen. 

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. 

  

 

 



  

 

Gezegende            

Kerstdagen 

           en een 

Voorspoedig 2021! 
  

 


