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INTOCHT 
Welkom door de ouderling 
 
Kaars aansteken  
Gedicht 
Zend ons een engel met uw licht 
In onze slaap, de metgezel 
Die troost brengt met het vergezicht 
Van God met ons Emmanuel (lied259) 
 
Intochtslied 435: 1, 2, 3  
Stil gebed 
Bemoediging Groet 
Zingen: Lied 259: 1, 2, 3 
Toelichting thema: waar kom je vandaan, waar ga je heen? 
 
Kyriëgebed 
Antwoord Kyrië lied 439: 1, 3 
 
DIENST VAN HET WOORD 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Lezing Oude Testament: Ruth 4: 11-22 
11‘Ja,’ zeiden de oudsten en allen die bij de poort aanwezig waren, 
‘daarvan zijn wij getuige. De HEER geve dat de vrouw die in uw huis 
komt zal zijn als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël groot 
hebben gemaakt, zodat ook u groot zult zijn in Efrata en uw naam in 
Betlehem zal voortbestaan. 12Moge uw huis worden als het huis van 
Peres, de zoon van Tamar en Juda, en wel door de kinderen die 
de HEER u bij deze jonge vrouw zal geven.’ 

13Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw, en hij sliep met 
haar. De HEER liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. 14De 
vrouwen zeiden tegen Noömi: ‘Geprezen zij de HEER, die jou vandaag 
iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Moge zijn naam in Israël 
blijven voortbestaan! 15Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je 
onderhouden als je oud bent, want je schoondochter, die je liefheeft en 
die meer waard is dan zeven zonen, heeft hem gebaard.’ 16Noömi nam 
de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment 
verzorgen. 17De buurvrouwen gaven hem zijn naam. ‘Noömi heeft een 
zoon gekregen,’ zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader 
van Isaï, die de vader is van David. 



18Dit zijn de nakomelingen van Peres: Peres verwekte 
Chesron, 19Chesron verwekte Ram, Ram verwekte 
Amminadab, 20Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte 
Salmon, 21Salmon verwekte Boaz, Boaz verwekte Obed, 22Obed 
verwekte Isaï, en Isaï verwekte David. 
 
Zingen: Lied 433: 1, 2, 3 
 
Evangelielezing: Mattheus 1: 18-25 
18De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria 
al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze 
zwanger te zijn door de heilige Geest. 19Haar man Jozef, die een 
rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht 
erover haar in het geheim te verstoten. 20Toen hij dit overwoog, 
verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: 
‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, 
want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 21Ze zal 
een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk 
bevrijden van hun zonden.’ 22Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou 
gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23‘De maagd 
zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel 
geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’. 24Jozef werd wakker en 
deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij 
zich als zijn vrouw, 25maar hij had geen gemeenschap met haar voordat 
ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. 
 
Zingen: Lied 440: 1, 3, 4 
 
Overweging 
 
Zingen: Lied 451: 1, 2, 3 
 

Gebeden en Gaven 
Voorlezen brieven Amnesty 
Dank en Voorbeden Stil gebed Onze Vader 
Bestemming collecte: Kind in de knel 
 
Zingen: Slotlied 442 
Zegen  
Antwoord zegen: lied 416  
Inzamelen gaven 


