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Kerstdag  wit 
25 december 

 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus  Puer natus est 
Antifoon Ons is een Kind geboren, 

een Zoon is ons gegeven 

en Hij heet: Wonderbare Raadsman,  
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 

 (Jesaja 9:5) 
Psalm  Zingt de HEER een nieuw lied, 

want Hij heeft wonderen gedaan, 
Zijn rechterhand en zijn heilige 

arm gaf Hem zege; 
de HEER heeft zijn heil bekend gemaakt, 
zijn gerechtigheid geopenbaard  
voor de ogen van de volken; 
Hij heeft gedacht  
aan zijn goedertierenheid, 

en aan zijn trouw jegens het huis  
van Israël; 
alle einden der aarde hebben aanschouwd 
het heil van onze God. 
Want Hij komt om de aarde te richten; 
Hij zal de wereld richten in gerechtigheid 

en de volken in rechtmatigheid. 
 (Psalm 98:1-3,9) 
of: (berijmd)  Ps. 98:1,2 
 

Gebed van de dag (Collecta) 
Gij, Eeuwige, God, 

Gij hebt uw Woord vlees, 
uw Zoon mens doen worden 
en ons met het nieuwe licht 
van uw genade overstroomd. 
Geef, zo bidden wij, 
dat wij in onze werken doen uitstralen 

wat door het geloof in onze geest schittert. 
Door uw eniggeboren Zoon, 
Jezus Christus, onze Heer... 
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Profeten Jeremia 23:5-8 [31:31-34] 
Graduale Ps. 98:3,4 

Epistel Hebreeën 1:1-6[12] 
Halleluja Halleluja. Hij heeft gedacht aan zijn goe-

dertierenheid en aan zijn trouw jegens het 
huis van Israël, alle einden der aarde heb-
ben aanschouwd het heil van onze God. 
Halleluja. 

Evangelie Johannes 1:1-14 
Lied van de dag Gez. 142: ‘U Jezus Christus loven wij’ 

 
GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de dag (jaar A-B-C) 

Dat Gij ons hebt geschapen 
is een wonder, God, 
groter nog is het wonder 
dat Gij ons wilt herscheppen. 
Geef dan dat wij, 

opnieuw geboren door Hem 

wiens geboorte wij nu vieren, 
Jezus uw eigen kind, 
van dag tot dag mogen groeien 
in de verbondenheid met U. 

 

jaar A-B-C 
 
Gebed van de dag 

Levende God, 
dit is de dag waarop Gij ons 

uw mildheid en trouw toont 

in Jezus Messias, 
uw vleesgeworden Woord. 
Moge Hij goed nieuws zijn 
voor alle mensen op aarde, 
totdat Gij ons voltooien zult 
in uw eeuwigheid. 

Amen. 
 
Profeten  Jesaja 52:7-10 
Antwoordpsalm Psalm 98 

Brieven Hebreeën 1:1-12 
Evangelie Johannes 1:1-14 
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Slotgebed 

Gij, die uw Woord geeft 
aan deze wereld 
als een belofte 
van goedheid en mensenliefde 
in Jezus, een man vol genade, 
leer ons op Hem te vertrouwen 

om mensen te worden 
die leven in uw licht, 
vandaag en tot het einde van onze dagen. 
Amen. 

 


