


Woensdag 1e Kerstdag 9.30 uur

1. Stil gebed

2. Votum en groet

3. Zingen: Lofzang van Zacharia : 1

    Lof zij de God van Israël, 

    den HEER', die aan Zijn erfvolk dacht,

    en, door Zijn liefderijk bestel, 

    verlossing heeft teweeggebracht,

    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.

4. Lezen: Belijdenis van Nicea

    Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel 

    en van de aarde, aller zichtbare en onzichtbare dingen. 

    En in één Heere Jezus Christus, de eniggeboren zoon van God, geboren 

    uit de Vader vóór alle eeuwen; God uit God, Licht uit Licht, waarachtig 

    God uit waarachtig God; geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met

    de Vader, door Welke alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om

    onze zaligheid, is neergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de

    Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden; ook voor ons

    gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, en begraven is; en ten 

    derden dage opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel; zit

    ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te 

    oordelen de levenden en de doden; Wiens rijk geen einde zal hebben. 

    En in de Heilige Geest, Die Heere is en levend maakt, Die van de Vader 

    en de Zoon uitgaat, Die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en

    verheerlijkt wordt, Die gesproken heeft door de profeten. 

    En één, heilige, algemene en apostolische Kerk.

    Ik belijd één Doop tot vergeving van de zonden, en ik verwacht de opstan-

    ding van de doden, en het leven van de toekomende eeuw. Amen.



5. Zingen: Lofzang van Simeon : 1

    Zo laat Gij, Heer’, Uw knecht,

    naar 't woord hem toegezegd,

    thans henengaan in vrede;

    nu hij Uw zaligheid,

    zo lang door hem verbeid,

    gezien heeft, op zijn bede. 

6. Schriftlezing: Lukas 2 : 8 - 20

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

En er waren herders in diezelve landstreek, die zich ophielden in het

veld, en hielden ‘s nachts de wacht over hun kudde.

En zie, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van

de Heere omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze.

En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want ziet, ik verkondig u grote

blijdschap, die voor het hele volk 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 Kindeke vinden in doeken ge-

wikkeld en liggende in de kribbe (voederbak).

En direct was er bij de engel een menigte van het hemelse leger, prij-

zende God en zeggende:

Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen

een welbehagen.

En het geschiedde, toen de engelen van hen weggevaren waren naar

de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan

naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk

de Heere ons heeft verkondigd.

En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindeke

liggende in de kribbe.

En toen zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord

dat hun van dit Kindeke gezegd was.

En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd

werd door de herders.

Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overdenkende

die in haar hart.

En de herders keerden weer, verheerlijkende en prijzende God over

alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.



7. Gebed

8. Zingen: Psalm 119 : 9 en 65   (Collectezang)

Doe bij Uw knecht weldadigheid, o Heer',

opdat ik leev', Uw woorden moog' bewaren,

en dat Uw Geest mij ware wijsheid leer',

mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren;

dat mijne ziel de wond’ren zie en eer',

die in Uw wet alom zich openbaren.

Hoe wonderbaar is Uw getuigenis!

Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren,

want d' oop’ning van Uw woorden zal gewis

gelijk een licht, het donker op doen klaren.

Zij geeft verstand aan slechten, wien 't gemis

van zulk een glans een eeuw’gen nacht zou baren.

9. Prediking: Lukas 2 : 19

Thema: Het Woord bewaren in het hart

Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, 

overdenkende die in haar hart.

10. Zingen: Psalm 62 : 8

Eenmaal sprak God tot mij een woord,

tot tweemaal toe heb ik 't gehoord:

‘Dat 's HEEREN zijn de sterkt' en krachten.’

Ook is bij U de goedheid, HEER;

dies heeft van U elk sterv'ling weer

vergelding naar zijn werk te wachten.

11. Dankgebed



12. Zingen: Psalm 119 : 29

De HEER’ is mijn genoegzaam deel, mijn goed,

ik heb gezegd: ‘Ik zal Uw woord bewaren’.

'k Heb U gebeên met mijn geheel gemoed,

dat zich Uw heil aan mij mocht openbaren.

Wees naar Uw woord genadig; ai, behoed,

behoed Uw knecht en red hem uit gevaren!

13. Zegen

14. Ere zij God  (staande indien mogelijk)

      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.



Woensdag 1e Kerstdag 16.00 uur

1. Stil gebed 

2. Votum en groet  

3. Zingen: Psalm 98 : 2 

    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.

4. Lezen: Apostolische geloofsbelijdenis (12 artikelen van het geloof)

    1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

       Schepper van de hemel en van de aarde.

    2. En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;

    3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

    4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

       is gekruisigd, gestorven en begraven, Die neergedaald is in de hel; 

    5. Op de derde dag weer opgestaan is van de doden;

    6. Opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God

       de almachtige Vader;

    7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

    8. Ik geloof in de Heilige Geest.

    9. Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, 

       de gemeenschap der heiligen; 

 10.  Vergeving der zonden;

 11.  Wederopstanding van het vlees;

 12.  En een eeuwig leven.

        Amen.



5. Zingen: Psalm 72 : 2

    De bergen zullen vrede dragen,

    de heuvels heilig recht.

    Hij zal hun vrolijk op doen dagen

    het heil, hun toegezegd.

    't Ellendig volk wordt dan uit lijden

    door Zijnen arm gerukt.

    Hij zal nooddruftigen bevrijden;

    verbrijz'len, wie verdrukt.

6. Schriftlezing: Matth. 2 : 1 - 11

    1  Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judéa, in de dagen

        van de koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeru-

        zalem aangekomen.

    2  Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? Want wij hebben ge-

    zien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

    3  De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd in verwarring ge-

        bracht, en geheel Jeruzalem, met hem.

    4  En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden 

        des volks, vraagde van hen, waar de Christus zou geboren worden. 

    5  En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judéa gelegen; want alzo is ge-

    schreven door de profeet: 

    6  En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vor-

    sten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk 

    Israël weiden zal.

    7  Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam nauwge-

zet   van hen de tijd, wanneer de ster verschenen was; 

    8  En hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen, en onderzoek 

        nauwgezet naar dat Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, 

        boodschapt het mij, opdat ik ook kome en Datzelve aanbidde.

    9  En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, 

        die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en 

        stond boven de plaats, waar het Kindeken was.

  10  Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde

  11  En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moe-

        der, en neervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten open-

        gedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre.



7. Gebed

8. Zingen: Psalm 95 : 1, 2 en 3   (Collectezang)

    Komt, laat ons samen Isrels HEER’.

  den rotssteen van ons heil, met eer,

    met Godgewijden zang ontmoeten!

    Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht

    met een verheven lofgedicht

    en blijde psalmen, juichend groeten.

    De HEER’ is groot, een heerlijk God,

    een Koning, die het zaligst lot

    ver boven alle goôn, kan schenken!

    Het diepst van 's aardrijks ingewand,

    het hoogst gebergt' is in Zijn hand:

    't is al gehoorzaam op Zijn wenken.

    Zijn' is de zee; z' is door Zijn kracht

    met al het droge voortgebracht;

    't moet alles naar Zijn wetten horen.

    Komt, buigen w' ons dan biddend neer,

    komt, laat ons knielen voor den HEER’,

    Die ons gemaakt heeft en verkoren.

9. Prediking: Matth. 2 : 5 en 6

Thema: Het Woord wijst de weg

En zij zeiden tot hem: 

Te Bethlehem, in Judéa gelegen; 

want alzo is geschreven door de profeet: 

En gij Bethlehem, gij land Juda! 

zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; 

want uit u zal de Leidsman voortkomen, 

Die Mijn volk Israël weiden zal.



10. Zingen: Psalm 47 : 1

      Juicht, o volken, juicht, handklapt, en betuigt

      onzen God uw vreugd, weest te zaâm verheugd.

      Zingt des Hoogsten eer, buigt u voor Hem neer.

      Alles ducht Zijn kracht, alles vreest Zijn macht.

      Zijne Majesteit maakt haar heerlijkheid

      over 't rond der aard' wijd en zijd vermaard.

11. Dankgebed

12. Zingen: Psalm 102 : 12

     Dus zij 's HEEREN naam geprezen

     en in Sion eer bewezen;

     dus hoor' elk de vreugdestem

     in het blij Jeruzalem.

     Als de volken saâm vergâren,

     zich met 's HEEREN erfvolk paren,

     als de koningen zich buigen

     en Hem hun ontzag betuigen.

13. Zegen

----------------------------------------------------------------------------------

Donderdag 2e Kerstdag 9.00 uur

1. Stil gebed

2. Votum en groet

3. Zingen: Psalm 89 : 3

De hemel looft, o HEER’, Uw wond'ren dag en nacht!

Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht,

daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen.

Want wie is U gelijk bij al de hemelingen?

En welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten,

wie hunner is, o HEER, met U gelijk te schatten?



4. Lezen: Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 § 1, 2 en 3

5. Zingen: Psalm 64 : 10

't Rechtvaardig volk zal zich verblijden,

betrouwend op den HEER alleen;

d' oprechten zullen, weltevreên,

terwijl zij Hem hun harten wijden,

Zijn naam belijden.

6. Schriftlezing: 1 Timotheus 1 : 11 - 20

  11  Naar het Evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebe-

        trouwd is.

  12  En ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, 

        onzen Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening 

        gesteld hebbende;

  13  Die vroeger een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker; 

        maar mij is barmhartigheid bewezen, dewijl ik het ontwetende gedaan 

        heb in mijn ongelovigheid.

1.

2.

3.

Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben, en de vloek en de

eeuwige dood verdiend hebben, zo zou God niemand ongelijk hebben

gedaan, als Hij het gehele menselijke geslacht in de zonde en vervloe-

king had willen laten en om de zonde zou veroordelen, volgens deze uit-

spraken van de apostel:  De gehele wereld is voor God verdoemelijk. 

Zij hebben allen gezondigd, en missen de heerlijkheid van God.

(Rom. 3 : 19 / 23) en: Het loon van de zonde is de dood. (Rom. 6 : 23)

Maar hierin is de liefde van God geopenbaard, dat Hij Zijn eniggeboren

Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft,

niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft (1 Joh.4:9enJoh.3 :16).

En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God in Zijn

goedertierenheid verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie

Hij wil en wanneer Hij wil. Door hun dienst worden de mensen geroepen

tot bekering en het geloof in Christus, de Gekruisigde. Want hoe zullen

zij in Hem geloven, van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij

horen, zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet

gezonden worden? (Rom. 10 : 14 en 15).



  14  Doch de genade onzes Heeren is zeer overvloedig geweest, met geloof 

        en liefde, die er is in Christus Jezus.

  15  Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus 

        Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van 

        welke ik de voornaamste ben.

  16  Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in 

        mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou bewijzen, tot 

        een voorbeeld voor hen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven.

  17  Den Koning nu der eeuwen, de onsterfelijke, de onzienlijke, de alleen 

        wijzen God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

  18  Deze opdracht beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profe-

        tieen, die van u voorgegaan zijn, in dezelve den goeden strijd strijdt;

  19  Behoudende het geloof, en een goed geweten, hetwelk sommigen ver-

        worpen hebbende, van het geloof schipbreuk geleden hebben;

  20  Onder welken is Hymeneus en Alexander, die ik den satan overgege-

        ven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren.

7. Gebed

8. Zingen: Psalm 100 : 1, 2, 3 en 4 (Collectezang)

    Juich, aarde, juicht alom den HEER’;

    dient God met blijdschap, geeft Hem eer!

    Komt, nadert voor Zijn aangezicht,

    zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

    De HEER’ is God. Erkent, dat Hij

    ons heeft gemaakt (en geenszins wij)

    tot schapen, die Hij voedt en weidt,

    een volk, tot Zijnen dienst bereid. 

    Gaat tot Zijn poorten in met lof,

    met lofzang in Zijn heilig hof.

    Looft Hem aldaar met hart en stem,

    prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem!

    Want goedertieren is de HEER’,

    Zijn goedheid eindigt nimmermeer.

    Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht

    tot in het laatste nageslacht.



9. Prediking: 1 Tim. 1 : 15

Thema: Een getrouw Woord!

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig,

dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, 

om de zondaren zalig te maken, 

van welke ik de voornaamste ben.

10. Zingen: Psalm 103 : 5

Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden,

noch eeuwiglijk Zijn gramschap ons doen lijden.

Hij is het, die ons Zijne vriendschap biedt.

Hij handelt nooit met ons naar onze zonden,

hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn wetten schonden:

Hij straft ons, maar naar onze zonden niet.

11. Dankgebed

12. Zingen: Lofzang van Zacharias : 4

Dus wordt des Heeren volk geleid

door 't licht, dat nu ontstoken is,

tot kennis van de zaligheid,

in hunne schuldvergiffenis;

die nooit in schoner glans verscheen,

dan nu, door Gods barmhartigheen.

Die, met ons lot bewogen,

om ons van zond' en ongeval t' ontslaan,

een ster in Jakob op doet gaan,

de zon des heils doet aan de kimmen staan.

13. Zegen

-----------------------------------------------------------------------------------

Wilt u meer weten? Heeft u vragen of wilt u een gratis (kinder-) Bijbel? 

De achterdeur van de pastorie ‘staat voor u open’. Bellen of mailen kan ook: 

Ds. A. Simons, Hofstraat 9, 3417 HZ  Montfoort. 

Tel. 06 53413407 / 0348 - 469416 Mail: dsasimons@kliksafe.nl


