
KOMT LATEN WIJ 
AANBIDDEN 

 
 

 
 

 
KERSTUITZENDING 2021 

 
OUDERENCOMMISSIE BRANDWIJK 

WOENSDAG 22 DECEMBER 19.15 UUR 
 

MEDITATIE: DS. VAN DER VEEN 

  



Welkom: Jan Kees 
 
Zang: Op U mijn Heiland blijf ik hopen. 
Op U, mijn Heiland blijf ik hopen 
verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil o Heer, Uw tempel zijn. 
O Gij, Wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met Uw heil'ge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o Zon van liefde, mijn gemoed. 
 
Vervul o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt. 
Ik wil in ootmoed U ontvangen 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in Uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik Uwe troost ervaren: 
doe intocht Heer, in mijn gemoed! 
 
Gebed: Ds. Van der Veen 
 
Dank God voor Zijn belofte al direct na de zondeval! 
Lezen: genesis 3: 15. 
Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en 
tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop 
vermorzelen en u zult Het de hiel vermorzelen. 
 
  



En dank God voor de profetie van Jesaja over de beloofde 
Messias! 
Lezen: Jesaja 7:14 
Daarom zal de Heere Zelf een teken geven: zie, de maagd zal 
zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam 
Immanuël geven. 
 
Jesaja 9:5 en 6 
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. En de 
heerschappij rust op Zijn schouders. En men noemt Zijn naam: 
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 
Vredevorst. 
 
Zang: Daar is uit 's werelds duist're wolken 
Daar is uit 's werelds duist're wolken 
een Licht der lichten opgegaan. 
Komt tot Zijn schijnsel, alle volken 
en gij mijn ziele, bidt Het aan! 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
de zwarte schaduw van de dood. 
De nacht der zonde zal verdwijnen, 
genade spreidt haar morgenrood 
 
O Vredevorst, Gij kunt gebieden 
de vreed' op aard en in mijn ziel! 
Doe alle volken tot U vlieden, 
dat al wat ademt voor U kniel! 
Des Heeren ijver zal bewerken, 
dat Hij de zetel u bereid, 
met recht en met met gericht zal sterken, 
Hem zij de lof in eeuwigheid! 
 
Gedicht: De weg ten leven 
De Heere schiep de mens volkomen rein, als pronkstuk van 



Zijn schepping, zonder zonden. 
Helaas, wij hebben ‘s Heeren wet geschonden, zodat nu alle 
mensen zondaars zijn... 
de zonde woelt in ’t hart van groot en klein. Wordt er voor 
zulken nog behoud gevonden? 
Hoe wordt die zondeband nog ooit ontbonden? Hoe worden wij 
verlost van 't hels venijn? 
 
Aan onze kant is 't afgedaan! Voorgoed! Maar God schonk in 
Zijn Zoon de Weg ten leven. 
Ja Jezus wilde Zélf Zich overgeven, om zondaars te verzoenen 
door Zijn bloed. 
Hij kwam, door liefde tot Gods eer gedreven. Hij schenkt Zich 
aan Zijn kerk als 't hoogste Goed! 
 
Lied: O kom Immanuël 
O kom, o kom Immanuël, verlos Uw volk, Uw Israël. 
Herstel het van ellende weer 
Zodat het looft Uw naam o Heer'. 
Wees blij, wees blij, o Israël, Hij is nabij, Immanuël! 
 
O kom, Die onze Heerser zijt, 
In wolk en vuur en majesteit.  
O Adonai, Die spreekt met macht, 
Verbreek het duister van de nacht! 
Wees blij, wees blij, o Israël, 
Hij is nabij, Immanuel! 
 
Lezen: Lukas 1: 28-32 
En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees 
gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend 
onder de vrouwen. 
 
Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden en 



zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En 
de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd Maria, want u hebt 
genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en 
een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. Hij zal 
groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden en 
God de Heere zal Hem de troon van Zijn vader David geven. 
 
Zang: lofzang van Maria: 1,2 en 7 
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. 
 
Want ziet, om 's Heeren daan, 
zal elk geslacht voortaan 
alom mij zalig spreken; 
wijl God, na ramp en leed, 
mij grote dingen deed; 
nu is Zijn macht gebleken. 
 
Zijn goedheid klom ten top; 
Hij nam Zijn Isrel op, 
Naar 't heil, Zijn knecht beschoren; 
Gelijk Hij, ons ten troost, 
Aan Abram en zijn kroost, 
Voor eeuwig had gezworen. 
 
Gedicht: Maria 
toen zij de engel Gabriël zag staan, trilden haar lippen en ze 
vroeg ontdaan: 
“Hoe zal dat zijn? Ik heb geen man behoord”. En toen hij zei: 
“de Heil'ge Geest zal komen”. 



en u overschaduwen en voortaan in u wonen. 
Toen boog zij: “mij geschiede naar uw woord”. 
 
De Geest, vervulde haar: en uit haar schoot werd Hij geboren. 
God is eind'loos groot! 
Zó groot, dat Hij de minste wilde zijn; dat Hij Zijn heerlijkheid 
aan mensen wilde tonen 
door als een Mensenzoon bij hen te wonen en als Meester aller 
knecht te zijn. 
 
Lezen: Lukas 2:1-7 
En het geschiedde in die dagen dat er gebod uit  ging van 
keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest 
worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius 
over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om 
ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. 
 
Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar 
Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit 
het huis en geslacht van David was, om ingeschreven te 
worden met Maria zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. 
En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld 
werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, 
wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er 
voor hen geen plaats was in de herberg. 
 
Zang: Stille nacht 
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. 
 



Hulp'loos Kind, heilig Kind, 
Dat zo trouw  zondaars mint. 
Ook voor mij hebt G' Uw rijkdom ontzegt, 
werd G' in stro en in doeken gelegd. 
Leer m' U danken daarvoor. 
Leer m' U danken daarvoor. 
 
Stille nacht, heilige nacht. 
Vreed en heil, wordt gebracht 
aan een wereld verloren in schuld. 
Gods belofte werd heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij d' eer! 
Amen, Gode zij d' eer! 
 
Gedicht: het Licht is geboren. 
Het Licht is geboren; Hij kwam deze nacht, 
op Wie al zo lang in geloof is gewacht! 
Profeten, zij zwegen ruim 400 jaar, 
maar nu klinkt het lied: uw Messias is daar! 
 
Het Licht is geboren! Hij kwam in de tijd, 
Die was en Die zal zijn in eeuwigheid. 
Zijn komst wordt door duizenden engelen bericht 
aan herders, omstraalt door het hemelse licht. 
 
Het Licht is geboren! Gods woorden zijn waar, 
vervuld de belofte, na vierduizend jaar. 
De wijzen aanbidden met wierook en goud. 
Sta op tot de vreugde: in Hem is behoud! 
 
Lezen: Lukas 2: 8-18 
En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in 
het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En 
zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van 



de Heere om scheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de 
engel zei: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote 
blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat 
heden voor u in stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij 
is de Christus, de Heere. En dit zal voor u een teken zijn: u zult 
het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. 
En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse 
legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de 
hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een 
welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen 
weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar 
zeiden: Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien 
dat er geschied is, dat de Heere ons bekend gemaakt heeft. En 
zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje 
liggend in de kribbe. Toen zij Het gezien hadden, maakten zij 
overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. En 
allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de 
herders tegen hen gezegd werd. 
 
Zingen: In Bethlehems stal 
In Bethlehems stal lag Christus de Heer, 
in doeken gehuld, als kindje terneer.  
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis,  
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.  
 
Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,  
die zondaren mint, zo nameloos teer, 
die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij,  
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.  
 
U wijd ik mijn vreugd, mijn leven, mijn hart,  
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart.  
Geef Gij mij een harte dat steeds U bemint,  
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Gods kind. 



Zingen: Nu zijt wellekome 
Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 
Nu zijt wellokome van de hoge hemel neer, 
hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyrieleis. 
 
Herders op de velden hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar, 
Bethl'hem is de stede, daar is 't geschied voorwaar. 
Kyrieleis. 
 
Wijzen uit het oosten uit zo verre land, 
zij zochten onze Here met offerand. 
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud, 
te eren van dat Kinde, dat alle ding behoudt. 
Kirieleis. 
 
Gedicht: Kind van het Licht. 
Nu wil ik enkel kind zijn van het Licht 
en met de engelen het 'Ere zij God' meezingen, 
omdat U lieve Vader, mij zó dicht 
genaderd bent: mij met Uw vrede wilt omringen. 
 
Ik kijk niet meer naar 't donker om mij heen, 
dat ieder Kerstfeest weer Uw grote licht wil doven, 
ik wil alleen Uw Zoon zien, U alleen. 
God, hebt U ons zó lief? Ik kan 't haast niet geloven. 
 
Vergeef mij Heer, dat ik Uw hemellicht 
door 't donker dat op aarde heerst, vaak liet verdringen. 
Doorbreek de nacht en laat mijn oog gericht 
op U zijn. Dan zie ik Uw licht in alle dingen! 



 
Vrije verhaal: Pieta 
 
Afsluiten 
 
Zingen: Ere zij God 
 
 
 
 


