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U kunt deze dienst thuis meekijken via de website van de kerk www.gergemhia.nl  

door te klikken op de knop ‘Meekijken’ rechtsboven. 

 



Intro kinderkoor ‘Harpe Davids’ 
 

 

Lofzang van Elisabet  

 

Koor Vers 1 en 2: 

 

Gezegend is die mij, na mijn onvruchtbaarheid, 

ontmoeten wil, nu ook Gods zegen mij verblijdt. 

God zegent u bijzonder onder al de vrouwen; 

gezegend is het Kind Dat u straks mag aanschouwen. 

De Vrucht uws buiks brengt u en mij Gods rijke zegen.  

Dit leven hebben wij door Gods genâ verkregen. 

 

Vanwaar dit wonder dat mij hierin overkomt  

dat nu de moeder van mijn Heere tot mij komt?  

Toen ik uw lieve stem met blijdschap aan mocht horen, 

weerklonk uw groetenis tot in mijn kind zijn oren. 

`t Sprong in mijn buik van vreugd` en deed mij vrolijk 

zingen van `t welbehagen Gods in deze zegeningen. 

 

Samenzang Vers 3:  

 

En zalig is die `t Woord van God nu heeft geloofd; 

want wat de Heere door Zijn godsspraak heeft beloofd, 

zal zeker zijn, `t staat vast wat Hij heeft voorgenomen. 

Het wordt vervuld als `t Kind op Gods tijd is gekomen. 

Dan zal Gods trouw en ook Zijn waarheid aan ons blijken 

en moet onvruchtbaarheid door Gods genade wijken. 

 

 

Opening  en gebed   Ds. M.H. Schot 

 

 

Schriftlezing      Paula van de Breevaart -16 JV 

Lukas 1 :  26 – 45 

 

26 En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in 

Galiléa, genaamd Nazareth; 

27 Tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit het 

huis Davids; en de naam der maagd was Maria. 



28 En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde; de 

Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. 

29 En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde 

hoedanig deze groetenis mocht zijn. 

30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God 

gevonden. 

31 En zie, gij zult bevrucht worden en een Zoon baren, en zult Zijn Naam heten 

JEZUS. 

32 Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God de 

Heere zal Hem den troon Zijns vaders Davids geven; 

33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks 

zal geen einde zijn. 

34 En Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man beken? 

35 En de engel antwoordende zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en 

de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u 

geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. 

36 En zie, Elisabet, uw nicht, is ook zelve bevrucht met een zoon in haar ouderdom; 

en deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. 

37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. 

38 En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord. En 

de engel ging weg van haar. 

39 En Maria opgestaan zijnde in diezelve dagen, reisde met haast naar het gebergte, 

in een stad van Juda; 

40 En kwam in het huis van Zacharías en groette Elisabet. 

41 En het geschiedde als Elisabet de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het 

kindeken op in haar buik; en Elisabet werd vervuld met den Heiligen Geest; 

42 En riep uit met grote stem, en zeide: Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en 

gezegend is de Vrucht uws buiks. 

43 En vanwaar komt mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt? 

44 Want zie, als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het 

kindeken van vreugde op in mijn buik. 

45 En zalig is zij die geloofd heeft; want de dingen die haar van den Heere gezegd 

zijn, zullen volbracht worden. 

 

 

  



Samenzang   

Psalm 66 : 8 en 10 

 

Komt, luistert toe, gij Godgezinden, 

Gij, die den HEER’ van harte vreest. 

Hoort, wat mij God deed ondervinden, 

Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. 

‘k Sloeg heilbegerig ’t oog naar boven, 

Ik riep den HEER’ ootmoedig aan; 

Ik mocht met mond en hart Hem loven, 

Hem, Die alleen mij bij kon staan. 

 

God zij altoos op ’t hoogst geprezen. 

Lof zij Gods goedertierenheid, 

Die nimmer mij heeft afgewezen, 

Noch mijn gebed gehoor ontzeid! 

 

Spreekstemmen    Jongens- en meisjesvereniging 

Sofie van ‘t Zelfde 

Eerbiedig boog zij zich voor Gods besluit. 

Haar lichaam werd een tempel voor haar Heer’ 

 

Rosanne Lagendijk 

Wat zocht God Zich een schaam’le woning uit, 

De schaduw van Gods Geest kwam op haar neer. 

 

Paul van den Berg 

Dit wonder was voor haar verstand te groot, 

Voor zoveel liefde was haar hart te klein. 

 

Nathan Verhoeven 

Zij huiverde, want God kwam in haar schoot 

En wie verdient de moeder van Gods Zoon te zijn? 

 

Vera Vlot 

De Geest bracht beiden bij elkaar; 

De Koning komt en Zijn heraut! 

 

  



Manoah de Waard 

En juichend groetten zij elkaar, 

Het zwijgen was hen te benauwd. 

 

Luc van de Breevaart 

Wat heeft Maria gezongen. Met heel haar hart. Zing jij mee? 

Mee met je hart? Want God heeft Zijn Zoon gegeven! 

De Zaligmaker van zondaren! 

 

Lieke Plaisier 

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. 

 

Samenzang  

Lofzang van Maria vers 2 en 3 

 

Want ziet, om ’s Heeren daân,    

Zal elk geslacht voortaan     

Alom mij zalig spreken;    

Wijl God, na ramp en leed,    

Mij grote dingen deed;    

Nu is Zijn macht gebleken.    

 

Hoe heilig is Zijn naam! 

Laat volk bij volk te zaâm 

Barmhartigheid verwachten;  

Nu Hij de zaligheid, 

Voor die Hem vreest bereidt,  

Door al de nageslachten. 

 

 

  



Bijbelvertelling   Ds. M.H. Schot 

 

Samenzang met collecte  

Psalm 105 vers 1 en 5 

 

Looft, looft, verheugd, den Heer’ der heren;  

Aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren;   

Doet Zijne glorierijke daân    

Alom den volkeren verstaan,    

En spreekt, met aandacht en ontzag,   

Van Zijne wond’ ren dag aan dag.   

 

God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 

Maar eeuwig Zijn verbond gedenken; 

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 

Tot in het duizendste geslacht; 

’t Verbond met Abraham, Zijn vrind, 

Bevestigt Hij van kind tot kind. 

 

Spreekstemmen    Jongens- en meisjesvereniging 

 

Niek van Weelden 

Er steeg een loflied naar omhoog. 

Zij wisten van het Zaad der vrouw; 

 

Laurenze van der Giessen 

Dat God Zijn Woord altijd vervult, 

En dat Elia komen zou. 

 

Madelein Tijssen 

God legde als borduursel neer, 

Wat alle eeuwen werd verwacht. 

 

Lois de Leede 

Nu nog verborgen voor het oog, 

Wie heeft er aan Zijn komst gedacht? 

 

Thijs Verhagen 

En het geschiedde in diezelve dagen, dat er een gebod uitging van de keizer 

Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. 

 



 

Niels Veldhoen 

Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrénius over Syrië stadhouder was. 

 

Zarah Moret 

En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen 

stad. 

 

Lynde van Rijssel 

En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea tot de stad 

Davids, die Bethlehem genaamd wordt (omdat hij uit het huis en geslacht 

Davids was), 

 

Gydo van Vugt 

Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke 

bevrucht was. 

 

Jelte Bosman 

En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij 

baren zou. 

 

Tamara de Wit 

En zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wond Hem in doeken en legde Hem neder 

in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. 

 

Samenzang 

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.  

  



 

 

Kinderkoor Harpe Davids  o.l.v. Dinette van Alphen  

 

Uw Woord is een lamp 

 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad 

Uw Woord is een lamp, Uw Woord is een licht. 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 

 

 

De Heiland is geboren 

 

1. De Heiland wordt geboren:           2. Bereid, o mens, de wegen            

maak woning voor de Heer’.  voor deze hoge Gast.   

Ziet zondaars, diep verloren:  Laat alles achterwege    

de Sterke Held daalt neer.  wat bij Zijn komst niet past.   

Die God in Zijn genâ    Maak al de paden recht   

beloofd had ons te geven,   en vul de diepe dalen,    

opdat wij zouden leven,  laat hoogten nederhalen   

klopt bij ons aan weldra.  en maak wat krom is recht. 

 

3. Een hart geneigd tot ootmoed,          4.  Ik smeek U, maak, mij arme, 

  wordt door de Heer` begeerd,  in deze heil’ge tijd 

Maar `t hart dat leeft in hoogmoed,  uit goedheid en erbarmen,  

stort radeloos terneer.   Heer’ Jezus, Zelf bereid.  

Slechts `t hart, naar Hem gekeerd,  Kom in mijn hart, o Heer`,   

dat zich door Hem laat leiden,  vanuit de stal, de kribbe,  

kan zich recht voorbereiden,  dan zullen hart en lippen  

daarin daalt Jezus neer.  U immer geven eer. 

  

 

 

  



Het Blijvend Licht 

 

1. Kind dat God aan ons gaf, wonderbare Raadsman,  

Koningszoon, sterke Held, Vorst die vrede geeft. 

  Hij draagt de heerschappij en grondt Zijn Koninkrijk,  

aan wie in `t donker dwalen brengt Hij het licht. 

 

2. `t Woord van God kwam tot ons, wilde bij ons wonen,  

gaf Zijn leven voor ons, overwon de dood.  

Want God had ons zo lief; Hij gaf Zijn een`ge Zoon,  

voor Hem moest `t donker wijken, want Hij is `t licht. 

 

 

Psalm 150 

 

Looft nu de Heer, looft nu de Heer!  

Looft Hem in Zijn heiligdom, looft Hem in Zijn heiligdom,  

Looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte. 

Looft Hem om Zijn mogendheên! Looft Hem om Zijn mogendheên! 

Looft Hem naar de grootheid, naar de grootheid Zijner kracht!  

 

Looft Hem met de klank der bazuinen, looft Hem met de luit en de harp!  

Looft Hem met de klank der bazuinen, looft Hem met de luit en de harp!  

 

Looft Hem met de trommel, de trommel en de fluit. 

Looft Hem! Looft Hem!  

Looft Hem met de trommel, de trommel en de fluit. 

Looft de Heer met snarenspel en orgel.  

 

Loof Hem met cymbelspel, looft Hem! 

Looft Hem met klinkende cymbalen! 

 

Alles wat adem heeft, love de Heer!  

Alles wat adem heeft, love de Heer!  

Alles wat adem heeft, love de Heer! 

Halleluja! Looft de Heer!  

 

Looft nu de Heer, looft nu de Heer!  

Looft Hem in Zijn heiligdom, looft God in Zijn heiligdom,  

Looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte.  

Looft Hem om Zijn mogendheên! Looft Hem om Zijn mogendheên! 

Looft Hem naar de grootheid, naar de grootheid Zijner kracht! 



Vertelling      Jolanda Schot  

 

 

Samenzang  

 

In Bethlehems stal 

 

In Bethlehems stal,     

lag Christus de Heer’,    

in doeken gehuld,     

als Kindje terneer.     

Voor Hem was geen plaats in    

een herberg of huis;    

Zijn wieg was een kribbe,    

Zijn troon was een kruis    

 

Ik wijd U mijn vreugd, 

mijn leven, mijn hart. 

Bij U wil ik zijn, 

in blijdschap en smart. 

Geef Gij mij een hart Heer’, 

dat U steeds bemint, 

dan ben ik van nu 

aan voor eeuwig Uw kind. 

 

 

Mededelingen en sluiting  Ds. M.H. Schot 

 

  



Samenzang (staande indien mogelijk)  
 

Ere zij God  

 

Ere zij God, ere zij God, 

In de hoge, in de hoge, in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

In den mensen een welbehagen. 

Ere zij God in den hoge, 

Ere zij God in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

Vrede op aarde, vrede op aarde. 

In den mensen, in den mensen, een welbehagen. 

In den 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 den mensen een welbehagen. 

Amen! Amen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u een gezegende voortgang van de kerstdagen 

en een voorspoedig 2023. 

 

Wij verzoeken u het programmaboekje mee te nemen. 
 

Organist koor- en samenzang: Albert van Helden 



 

Lukas 1 vers 41a: "En het geschiedde als Elisabet de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeken op 

in haar buik" 


