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Thema: Bloeien in de winter 

Orgelspel 

Welkom 

Aansteken van 5 kaarsen 

Zingen  Lied 483 
1. Stille nacht, heilige nacht! 
Davids zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Betlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 

2. Hulploos kind, heilig kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 

3. Stille nacht, heilige nacht! 
Vrede en heil, wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 463: 1, 4, 5 en 8 
1. Licht in onze ogen, 
redder uit de nacht, 
geldt uw mededogen 
nog wie U verwacht? 

4. Bloesem in de winter, 
roze dageraad, 
wees ons teken dat de 
zon verschijnen gaat! 

5. Regen uw gerechtigheid 
en bevrucht de aard, 
tot de trouw ontkiemt en 
vrede bloeien gaat! 

8. Kyrie eleison, 
wees genadig, Heer! 
Breng ons naar de morgen 
wacht niet langer meer! 

Lezen   Habakuk 3: 17-18 
door Marjanne van de Mheen 
Al zal de vijgenboom niet bloeien, 
al zal de wijnstok niets voortbrengen, 
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, 
al zal er geen koren op de akkers staan, 
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn 
en geen rund meer binnen de omheining – 
toch zal ik juichen voor de HEER, 
jubelen voor de God die mij redt. 



Muziek  Lied 473 (Sela) 
Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in ‘t midden van de nacht. 
  

Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriel haar groette 
in ‘t midden van de tijd. 

Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in ‘t midden van de dood. 

Lezen   Lucas 2: 1-14 
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich 
moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Qui-
rinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats 
waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met 
Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea 
naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David 
afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een 
zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een 
voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. 
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij 
hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door 
de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees 
niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel 
het volk: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de 
Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doe-
ken gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot he-
mels leger dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op 
aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’ 

Zingen  Lied 487  
Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo. 

Eer zij God die onze Vader 
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 

Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. 

Lezen   Lucas 2: 15-20 
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘La-
ten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer 
ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en 



het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind 
was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zei-
den, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De 
herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien 
hadden, precies zoals het hun was gezegd. 

Overdenking 

Muziek  There is a flower  

Gebeden 

Slotlied  Lied 478 
1. Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuwgeboren kind! 
Ziet, die ’t woord is, zonder spreken, 
ziet, die vorst is, zonder pracht, 
ziet, die ’t al is, in gebreken, 
ziet, die ’t licht is, in de nacht, 
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is, 
wordt verstoten, wordt veracht. 

2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
hoe men Hem in doeken windt, 
die met zijne godheid wandelt 
op de vleugels van de wind. 
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 
zonder teken van verstand, 
die de hemel moet verblijden, 
die de kroon der wijsheid spant. 
Ziet, hoe tere is de Here, 
die ’t al draagt in zijne hand. 

3. O Heer Jesu, God en mense, 
die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij wat ik door U wense, 
geef mij door uw kindsheid raad. 
Sterk mij door uw tere handen, 
maak mij door uw kleinheid groot, 
maak mij vrij door uwe banden, 
maak mij rijk door uwe nood, 
maak mij blijde door uw lijden, 
maak mij levend door uw dood! 

Wegzending en zegen 

Muziek  Joy to the world 


