
Liturgia 2022. december 25, Karácsony 1. Napja 
86. Zwollei Magyar Istentisztelet 

 
Köszöntés és Hirdetések – Groeten, afkondigingen 

 
Előfohász – Votum en groet 
 
Ének – Zingen 
MRE: 204, 1 en 5 “Szívünk vígsággal ma bétölt“ 
”Hoe helder staat de morgenster ..” (Liedboek 2013, nr. 518, 1 en 4) 
 
Bibliaolvasás Máté ev. 1:18-2:15; - Schriftlezing: Mt. 1:18 – 2:15 
 
Ima – Gebed 
 
Ének –  Zingen 
MRE: 185, 1,2 en-3 “Ó jöjj, ó jöjj, Immánuel..” 
“O kom, o kom Immanuel ..” (Liedboek voor de kerken, nr.125, 1-2 + 5) 
 
1 O kom, o kom, Immanuël, verlos uw volk, uw Israël, herstel het van ellende weer, zodat het 
looft uw naam, o Heer! Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël! 
2 O kom, Gij wortel Isaï, verlos ons van de tyrannie, van alle goden dezer eeuw, o Herder, sla de 
boze leeuw. Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël! 
5 O kom, die onze Heerser zijt, in wolk en vuur en majesteit. O Adonai die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël! 
 
Igehirdetés – Preek  
Textus – Tekst: Ézsajás 9:1-6 Jesaja 9:1-6  
 
Ráfelelő ének – Zingen 
MRE:197, 1-2 + 5 “Itt állok jászolod felett…”  
L. v.d K,: 141, 1-2-3 
 
1.Ik kniel aan uwe kribbe neer, o Jezus, Gij mijn leven! Ik kom tot U en breng U, Heer, wat Gij 
mij hebt gegeven. O, neem mijn leven, geest en hart, en laat mijn ziel in vreugd en smart, bij U 
geborgen wezen. 
2 Voor ik als kind ter wereld kwam, zijt Gij voor mij geboren. Eer ik een woord van U vernam, 
hebt Gij mij uitverkoren. Voor dat uw hand mij heeft gemaakt, werd Gij een kindje, arm en 
naakt,hebt Gij U mij gegeven. 
3 Temidden van de nacht des doods zijt Gij, mijn zon, verrezen. O zonlicht, mild en mateloos, 
uw gloed heeft mij genezen.O zon die door het donker breekt en 't ware licht in mij ontsteekt, 
hoe heerlijk zijn uw stralen. 
 



Hálaima – Csendes ima – Mi Atyánk 
Dankgebed – Stil gebed – Onze Vader 
 
Ének úrvacsora előtt 
MRE: 23. Zsoltár 1-2-3.”Az Úr énnékem őriző pásztorom –  Psalm 23:1-2-3 ”Ik wil van God als 
mijn herder spreken 
Szereztetési ige – Bűnvalló ima Apostoli hitvallás – Kérdések – Meghívás az Úr asztalához 
Ének úrvacsoraosztás alatt – Zingen tijdens het uitdeling van het Heilig Avondmaal 
MRE 261 Jer lássuk az Őr keresztjét 
Liedboek 2013: psalm 42 
Woorden over de instelling van het Heilig Avondmaal van onze Heere Jezus Christus die  
apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11:23-29:  
‘Want ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in 
de nacht, in waarin Hij verraden werd, het brood nam; En toen Hij gedankt had, brak Hij het, en 
zei: “Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor jullie gebroken wordt; doe dit tlkrnd opnieuw om 
mij te gedenken.” 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: “Deze beker is het nieuwe verbond dat door 
mijn bloed gesloten wordt.  Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Want 
altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat 
Hij komt.” 
Laat ons na het belijden van onze zonden ook belijden van ons geloof met de woorden van de 

Apostolische geloofsbelijdenis. 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. 

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren 

uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 

neergedaald in de hel; op de derde dag weer opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zittend 

aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en 

de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest. 

Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de 

zonden; opstanding van het lichaam; en een eeuwig leven. Amen. 
Ik twijfel aan jullie geloof niet, toch wil ik jullie een aantal vragen stellen — volgend de traditie van onze kerk — 
waarop jullie met goed geweten en hardop jullie antwoord mogen geven. 
 
Ten eerste vraag ik: geloven en belijden jullie dat door de daad van de eerste mens, rechtvaardig, heilig en 
onschuldig geschapen door God, jullie zelf van nature ook gebrekkig en schuldig zijn die uit eigen kracht niet 
voor de troon van God kunnen verschijnen maar straf, boete en dood verdienen? 
— Ja, ik geloof en belijd het. 
 
Ten tweede vraag ik: geloven en belijden jullie dat God, uit Zijn genade en barmhartigheid Zijn Zoon heeft 
gezonden in menselijk lichaam, wiens eenmalig en volmaakte offer de kracht van de zonde weg nam en jullie uit 
genade door het bloed van Jezus rechtvaardigt? 
— Ja, ik geloof en belijd het. 
 
Ten derde vraag ik het: geloven en belijden jullie dat God, die Jezus uit de dood opwekte, jullie ook zo zal 
opwekken en ons sterfelijk lichaam in onsterfelijkheid gekleed zal in Zijn glorie opnemen? 
— Ja, ik geloof en belijd het. 
 



Al deze gelovend, beloven jullie dat jullie uit dankbaarheid voor deze genade jullie leven aan de Heer opdragen 
en al hier in deze wereld zullen leven als Zijn vrijgekochte kinderen, tot Zijn eer? 
— Ja, ik beloof het. 
 
Ének úrvacsoraosztás után: MRE 175: 1-2; Uram bocsásd már el.. Liedboek 2013 159 a, 1-2.Nu 
is het woord gezegd.. 
 
Bezáró ima – Elbocsátás – Adakozásra való felhívás 
 
Záróének  MRE: 438, 1-2 Halld mint zeng az egész ég…: Liedboek 2013, nr. 481, 1-2 Hoor, de 
engelen zingen de eer 
 
Áldás 
 
Ünnepi műsor felnőttekkel és gyerekekkel 


