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Geboorte van onze Heer Jezus Christus 

25 december 
Kerstnacht  wit 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus  Dixit Dominus 

Antifoon De HEER sprak tot mij:  
Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt.  

 (Psalm 2:7b,c) 
Psalm  Waarom woelen de volken 

en zinnen de natiën op ijdelheid? 
De koningen der aarde scharen zich in 

slagorde 
en de machthebbers spannen samen 
tegen de HEER en zijn gezalfde: 
Laat ons hun banden verscheuren 
en hun touwen van ons werpen! 
Die in de hemel zetelt, lacht; 

de Heer spot met hen. 
Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, 

en verschrikt hen in zijn gramschap: 
Ik heb immers mijn koning gesteld 
over Sion, mijn heilige berg. 

 (Psalm 2:1-6) 

of: (berijmd)  Ps. 2 
 
Gebed van het feest (Collecta) 

Gij, Heer, onze God, die deze nacht  
in de glans van het ware licht hebt doen stralen, 
geef ons, zo bidden wij, 

dat wij eenmaal in de hemel  
de vreugde van dit licht mogen genieten, 
waarvan Gij het geheimenis  
ons op aarde hebt geopenbaard. 
Door uw eniggeboren Zoon,  
Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Jesaja 9:1-6[7]; Micha 5:1-4a; 

[Jesaja 11:1-10] 
Graduale Ps. 110 

Epistel Titus 2:11-14 
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Halleluja Halleluja. De hemel verheuge zich, de aar-

de juiche voor de Heer, want Hij komt om 
de aarde te richten. Halleluja. 

Evangelie Lucas 2:1-20 
Lied van de dag Gez. 132: ‘Er is een roos ontloken’ 
 
 

GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van het feest (jaar A-B-C) 

In deze heilige nacht, God, 

is ons een licht opgegaan. 
Wil ons ervan doordringen 

dat dit ons levenslicht is. 
Verhelder alle donkere nachten 
door de hoop op uw dageraad. 
Schenk ons de vreugde die blijft, 
nu en in uw rijk dat komt. 

 

jaar A-B-C 
 

Gebed van het feest 
Eeuwige en Ongeziene, 
die onze God wilt zijn, 
open uw hemel 

en maak het licht op aarde, 
opdat wij in de ogen van het kind, 
dat in deze nacht geboren is, 
uw aangezicht bespeuren 
en voorgoed mogen weten 
hoezeer Gij ons liefhebt 

en met ons wilt zijn, 
alle dagen en nachten van ons leven, 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 8:23 - 9:7 

Antwoordpsalm Psalm 96 
Brieven Titus 2:11-14 
Evangelie Lucas 2:1-20 
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Slotgebed 

Gij, 
bron van heil voor alle mensen, 
wij danken U voor deze nacht 
waarin Gij licht ontstoken hebt 
in ons bestaan 
door de geboorte van Jezus, 

de Zoon van Maria. 
Verhaast de komst van uw koninkrijk 
en laat rechtvaardige vrede 
heel de wereld vervullen, 

zoals de zeebodem bedekt is met water. 
Blijf met uw mildheid om ons heen, 

waar wij ook gaan of staan, 
alle dagen en nachten van ons leven, 
totdat Gij alles in allen zult zijn, 
in de eeuwen der eeuwen.  
Amen. 

 

 



