
 

 
Kerstviering 25 december 2022 

 
 

‘ Wijze mannen verwachten de nieuwe Koning’ 
 

                              
 
 

 
 
 
 
 
 
Voorganger: Ds. R.R. Maathuis 
Organist:         Jeanette van Oord 
M.m.v.: Praiseband: Yada Yeshua uit Genderen 
Aanvang:         Vanaf 9.45 samenzang 
Waar:  Maranathakerk Werkendam 
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Voor de dienst zingen we met elkaar: 
 
Met het orgel: ‘Nu zijt wellekome’ – NLB 476: 1,3 
 
Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer 
Gij komt van alzo hoge, van al zo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer, 
Kyrieleis 
 
Herders op den velde, hoorden een nieuw lied 
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 
Bet'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar, 
Kyrieleis 
 

Met het orgel: ‘Hoor, de engelen zingen de eer’–NLB 481: 1,3 

Hoor de eng’len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. 
Voeg u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, 
zing met algemene stem voor het kind van Betlehem! 
Hoor, de engelen zingen d'eer, van de nieuwgeboren Heer! 

Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd, 
Al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de eng'len zingen d'eer, van de nieuwgeboren Heer! 

 

Met de band: ‘Midden in de winternacht’ – NLB 486: 1,2,4 

Midden in de winternacht, ging de hemel open; 
Die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet? 
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

Vrede was het overal, wilde dieren kwamen 
bij de schapen in de stal en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet? 
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
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Zie reeds staat de morgenster, stralend in het duister, 
want de dag is niet meer ver, bode van de luister 
die ons weldra op zal gaan; herders blaas uw fluiten aan 
laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom, 
kere om, kere om, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

 
Met de band: ‘Stille nacht’- NLB 483: 1, 2, 3 
 
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. 
 
Hulp'loos kind, heilig kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge’U rijkdom ontzegd, 
wordt G’op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor 
Leer me U danken daarvoor. 
 
Stille Nacht, Heilige Nacht, 
Vreed’ en heil, wordt gebracht, 
aan een wereld, verloren in schuld. 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 

 
Welkom 

We zingen met het orgel: ‘Waar de mensen dwalen in het donker’ – 
NLB 286: 1,2,3 

1. Waar de mensen dwalen in het donker 
draai je om en zie het nieuwe licht, 
zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 
zie de mens die ieder mens verlicht. 
 
 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 
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2. Waar de mensen lijden onder onrecht 
in een wereld die geen vrede vindt, 
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap 
er is licht dat alles overwint. 
 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 
 
3. Steek een kaars aan tegen al het duister, 
als een teken in een bange tijd, 
dat ons leven niet in wanhoop eindigt 
dat de vrede sterker is dan strijd. 
 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 
 

De Paaskaars wordt aangestoken door Tamar en Jade leest een 
gedicht: 

God zal wonen bij de mensen 

Het is Kerst, wij vieren samen: 
Jezus komt bij ons op aard’. 
Alle volken roepen ‘amen’! 
Jezus is het wachten waard. 
Wij begroeten Hem als Koning, 
ook al komt Hij zonder pracht. 
Onze wereld wordt Gods woning, 
kijk, Zijn ster verlicht de nacht. 
 
 
We zingen met het orgel: ‘Komt allen tezamen’ – NLB 477:  
 
vers 1 – mannen / vers 2 – vrouwen / vers 4 – allen 
 
 
1.Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Betlehem 
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, die Koning. 
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2.De hemelse eng’len, riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, die Koning. 
 
4.O kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 
neem onze liefd' in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, die Koning. 
 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
We zingen het Klein Gloria  
 
Ere zij de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer, 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen 
 
 
We luisteren naar de band: ‘Joy to the world’  
Vreugde voor de wereld, de Heer is gekomen! Laat heel de aarde en ieder hart de 
Koning ontvangen. Laat de hemel, de natuur, de rotsen, de heuvels zingen van de 
Verlosser die gekomen is. Vreugde, onuitsprekelijke vreugde vervult mijn ziel, laat 
me nooit meer gaan. Hij regeert de wereld met waarheid, rechtvaardigheid en 
genade. Vreugde, vreugde, vreugde! 
 

Joy to the world! the Lord is come, 
let earth receive her King. 
Let every heart prepare Him room 
and heaven and nature sing 
and heaven and nature sing 
and heaven, and heaven and nature sing. 

 

Joy to the earth! the Savior reigns, 
let men their songs employ. 
While fields and floods, rocks, hills and plains 
repeat the sounding joy 
repeat the sounding joy 
repeat, repeat the sounding joy. 
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No more let sins and sorrows grow, 
nor thorns infest the ground. 
He comes to make, His blessing flow 
far as the curse is found 
far as the curse is found 
far as, far as the curse is found. 

 

He rules the world with truth and grace 
and makes the nations prove. 
The glories of His righteousness 
and wonders of His love 
and wonders of His love 
and wonders, wonders of His love. 

 
 
We luisteren naar de leefregel: 
 
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.  
Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God 
gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van 
een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen, heeft 
Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het 
kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken 
die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal 
buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal 
belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’  tot eer van God, de Vader. 
 
 
Gebed 
 
 
We zingen met het orgel: ‘Er is een kindeke geboren’ - HH 129: 1,2 
 
Er is een kindeke geboren op aard; 
er is een kindeke geboren op aard; 
't kwam op de aarde voor ons allemaal; 
't kwam op de aarde voor ons allemaal. 
 
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis; 
't kwam op de aarde en 't had er geen huis; 
't kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis; 
't kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis. 
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We zingen / luisteren naar het projectlied – ‘Komt als Kind in onze 
nacht’ 
 
Het is Kerst, wij vieren samen: 
Jezus komt bij ons op aard’. 
Alle volken roepen ‘amen’! 
Jezus is het wachten waard. 
Wij begroeten Hem als Koning, 
ook al komt Hij zonder pracht. 
Onze wereld wordt Gods woning, 
kijk, Zijn ster verlicht de nacht. 
 
Refrein:  
Gloria, Gloria,  God zal wonen bij de mensen  
komt als kind in onze nacht. (2x) 
 
 
Kindermoment voor de kinderen van groep 1 t/m 8  
 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst.  
 
 
We zingen het uitzwaailied: 
 
1.Wij gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God 
op Hem zijn wij gericht. 
 
2.Wij geven Gods verhalen door 
en wie zich openstelt. 
Ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 
 
3.Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar 
het is voor allemaal. 
 
 
We lezen Mattheüs 2: 1-12 
 
Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van 
koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan.  
Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is?  
Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te 
aanbidden.’ Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel 
Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het 
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volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden.   
‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven 
bij de profeet:  “en jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de 
minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die 
mijn volk Israël zal hoeden.” Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs 
bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden 
was en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een 
nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het 
gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden.’  
Nadat ze de koning hadden aangehoord gingen ze op weg, en nu ging de 
ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven 
de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van 
diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn 
moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden 
ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en 
wierook en mirre. En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen 
dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere 
route terug naar hun land. 
 
 
We zingen met het orgel: ‘Nu zijt wellekome’ – NLB 476: 4 
 
Wijzen uit het oosten, uit zo verre land, 
zij zochten onze Here met offerand’. 
Z’offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud 
t’eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyrieleis 
 
 
Verkondiging 
 
 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst. 
 
We zingen met de band: ‘Eer zij God in onze dagen’ – NLB 487: 1,2,3 
 
1. Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in onze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roep op aarde vrede uit. 
Gloria in excelcis Deo, 
gloria in excelcis Deo. 
 
2. 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 excelcis Deo, 
gloria in excelcis Deo. 
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3. Lam van God, Gij hebt gedragen, 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen, 
peis en vreê kyrieleis. 
Gloria in excelcis Deo, 
gloria in excelcis Deo. 
 

 

Dankgebed 
 
 
De band zingt in wisselzang met de gemeente: 
 
‘Vrolijk kerstfeest iedereen’  - HH 156: 1,2 
 
Wonderbare Raadsman, Wonderbare Raadsman,  
Sterke God, Sterke God. 
Eeuwige Vader, Eeuwige Vader,  
Vredevorst, Vredevorst. 
Een Kind is ons geboren, 
een Zoon is ons gegeven 
en Zijn heerschappij duurt voor eeuwig. 
Vrolijk Kerstfeest iedereen! 
 
Vrede voor de wereld, Vrede voor de wereld,  
heeft Hij gebracht, heeft Hij gebracht. 
Vrijheid voor de volken, Vrijheid voor de volken,  
licht in de nacht, licht in de nacht. 
Een Kind is ons geboren, 
een Zoon is ons gegeven 
en Zijn heerschappij duurt voor eeuwig. 
Vrolijk Kerstfeest iedereen! 
 
 
Collectemoment 
 
 
We zingen staande met het orgel en met de band: ‘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 de mensen een welbehagen. 
 
Ere zij God in de hoge 
ere zij God in de hoge. 
Vrede op aarde. Vrede op aarde. 
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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. 
 
 
Zegen, gevolgd door gezongen ‘Amen’ 
 
De band zingt en speelt als toegift: ‘Wat een geweldige nacht’ - LEV  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


