


Samenzang: Licht in de nacht, begeleid door Gerwin op
trompet.
 
 
Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken
dit is de nacht dat Zijn leven begon
Sluier van angst en pijn lag op de volken
totdat Hij kwam en het kwaad overwon
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen
stralend breekt die held're morgen aan

  
Prijs nu Zijn naam
samen met de engelen
O, nacht vol licht
o, nacht dat Jezus kwam
O, nacht vol licht
o, nacht dat Jezus kwam
 
Wat Hij ons leert, is geven om een ander
liefde alleen is de weg die Hij wees
En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden
vrij van het juk van verdrukking en vrees
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd

  
Prijs nu Zijn naam
De Naam van alle namen
En geef Hem glorie
In alle eeuwigheid
En geef Hem glorie
in alle eeuwigheid.
 
 
 
 
Opening en gebed



Jeugd zingt: Kom laat je lichtje helder branden.
 
Kom laat je lichtje helder branden

 Laat het stralen om je heen.
 Laat het zien dat er nog hoop is.

 Hoop voor jou en iedereen.
  

Wees een lichtje voor de mensen
 overal waar zorg is en pijn.

 Zing er is hoop, zing voor Jezus.
 Laat zo je lichtje helder zijn!

 
 
 
 
 
Voordracht door Willemijn (maandagavondclub).
Johannes 1:1
 
 
 
 
Jeugd zingt: Zoek eerst het Koninkrijk van God
Zoekt eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.
En dit allen krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja.
Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja
 
 
Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja.
Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja

  
Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult Hem zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, halleluja.
Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja



Bijbelgedeelten door catechisatie:
 
Elske:
In het begin schiep God de hemel en de aarde. En toen Hij zag wat Hij
gemaakt had, zag Hij dat het zeer goed was. Hij schiep ook de mensen:
Adam en Eva. En liet hen wonen in de hof van Eden. In die hof stonden
twee bomen: die van het leven en van goed en kwaad. Van de boom van
het leven mochten Adam en Eva eten, maar van de andere niet.
Op een dag deden ze dit toch.
God had gezegd dat ze dan zouden sterven, maar hoe wonderlijk? God
straft hen voor het eten van de vrucht, maar Hij doet hen ook een belofte:

  
Fieke
Genesis 3 vers 15

 En Ik zal vijandschap teweegbrengen 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
 
Gerco
Jesaja 9 vers 1

 Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen
in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.
 
Oscar
Ruth 4 vers 14

 Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi: Geloofd zij de HEERE, Die niet
heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Moge zijn naam
beroemd worden in Israël!
 
Thamar
Daniël 7 vers 14:

 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap,
en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen
zal worden,
en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.
 



Samenzang: In het licht (Sela)
 
1. In de donkere nacht
Verschijnt een licht
En de duisternis
Krijgt het niet in haar macht.
 
2. Eeuwenlang al voorzegd:
Het woord van God
Dat geboren wordt.
Hoop waar de wereld op wacht.

  
Refrein.
In het licht van Gods Zoon,
Zien wij zijn goedheid,
Zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,
Brengt Hij in kleinheid
Zijn grootheid dichtbij.
 
 

 
 
3. Niemand ziet Gods gezicht,
Maar in zijn Zoon
Wordt Hij een persoon,
Maakt Hij bekend wie Hij is.
 
Refrein
In het licht van Gods Zoon,
Zien wij Zijn goedheid,
Zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,
Brengt Hij in kleinheid
Zijn grootheid dichtbij.
 
4. In mijn donkere nacht,
Verschijnt Zijn licht
En de duisternis,,
Krijgt het nooit in haar macht.

Voordracht door zondagsschool: Willemijn en Nellianne
 
Het is Kerstfeest, waar denken wij dan aan?
We denken aan de Heere Jezus, die als klein Kind geboren werd om jou
en mij te redden.
Waar is de Heere Jezus geboren? In Jeruzalem zeker?
Die mooie stad waar de tempel van God was?
Nee, In Bethlehem is de Heere Jezus geboren,
maar bijna niemand wist ervan.
 
 
 
Jeugd zingt: Mary, Did You Know
 
1. Mary, did you know that your baby boy
Would one day walk on water?
Mary, did you know that your baby boy
Would save our sons and daughters?
Did you know that your baby boy
Has come to make you new?
This child that you delivered, will soon deliver you
 
 
 



2. Mary, did you know that your baby
boy
Will give sight to a blind man?
Mary, did you know that your baby boy
Will calm the storm with his hand?
Did you know that your baby boy
Has walked where angels trod?
When you kiss your little baby
You kiss the face of God

  
3. Mary, did you know?
Mary, did you know?
Mary, did you know? Did you know?
Mary, did you know? Mary, did you
know?
Mary, did you know? Mary, did you
know?
Mary, did you know? Mary, did you
know?
 
 
 
 

4. The blind will see, the deaf will hear
The dead will live again
The lame will leap, the dumb will speak
The praises of the Lamb

  
Mary, did you know that your baby boy
Is Lord of all creation?
Mary, did you know that your baby boy
Would one day rule the nations?
Did you know that your baby boy
Is heaven's perfect Lamb?
That sleeping child you're holding is the
great, I Am
Mary, did you know? (Mary, did you
know?)
Mary, did you know? (Mary, did you
know?)
Mary, did you know? Oh
 
 
 

Bijbellezing: Simeon en Anna, Lukas 2: 22-40 door Lise.
 
 
 



Voordracht door de zondagschool en donderdagavondclub :
Azarja, Casper, Evi, Hessel en Rebecca.
 
Simeon kwam in de tempel
Door de Geest van God gedreven.
Leven met zijn God, dat was zijn streven;
Dat had op zijn leven gezet een stempel.

  
Toen Jezus daar werd binnengebracht;
Nam hij het in zijn armen.
Deze Zaligmaker had hij verwacht
God heeft gedacht aan Zijn erbarmen.

  
Simeon, samen met Anna, de profetes;
Godvrezende, Hem dienende en rechtvaardig.
Niets kon dat uit hun hart verdrijven; wat een les!
De Heilige Geest was over hen vaardig.
 
Wat zagen zijn ogen in dit Kind?
Ja wat? Dit is het: Gods zaligheid.
Al zolang door hem verbeid.
En nu zo innig door hem bemind.

  
Nu is hij ook geheel bereid
Nu hij de Zaligheid heeft gezien
Om heen te gaan in vrede naar Hem in Wien
hij geloofd heeft, door het Woord der Waarheid.
 
 
Samenzang: Lofzang van Simeon
 
 
Zo laat Gij, HEER, Uw knecht,
Naar 't woord, hem toegezegd,
Thans henengaan in vrede;
Nu hij Uw zaligheid,
Zo lang door hem verbeid,
Gezien heeft op zijn bede.
 
 

Een licht, zo groot, zo schoon,
Gedaald van 's hemels troon,
Straalt volk bij volk in d' ogen;
Terwijl 't het blind gezicht
Van 't heidendom verlicht,
En Isrel zal verhogen.
 
 



Voordracht door catechisatie: Boaz, Marit,
Juliette, Meike en Tamara
 
 
De kerkklokken luiden 

 Zij jubelen blij
 De Heere kwam op aarde

 Voor u en voor mij.
 
Bij U wil ik knielen

 Mijn Heere en God
 Gij draagt in Uw handen

Mijn leven, mijn lot.
 
Een stal en een kribbe

 Daar legt men Hem neer
 Hoe nameloos groot

 Is Uw liefde, o Heer.
 
 

Nee, in de paleizen
 Werd Hij niet verwacht

 Al was Hij een koning
 Toch werd Hij veracht.

 
Blijf kerkklokken luiden
Ter eer van dit Kind

 Die zondige mensen
 Zo eindeloos bemint.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D eng’lenzang was geen finale,

 Gods zegelied was nog niet af;
 Hij zou het thema wel herhalen

 Toen Christus opstond uit het
graf.
 
En nog is het niet afgelopen:

 Het beste is nog niet geweest.
 Hij komt terug! Blijf wachten,

hopen,
Dan wordt het eeuwig
Christusfeest.

Muzikaal intermezzo
 
 
Voordracht door vrijdagavondclub: Eloïse, Joëlle
en Julia
 
Het is nog lang niet afgelopen,

 Kerstfeest is niet Gods laatste
woord;

 Een lange weg moest Christus
lopen,

 Op Golgotha werd Hij vermoord.
 
De wijzen, die Hem schatten
brachten,

 Stonden nog maar aan ‘t begin;
 Na jaren vol van strijdend

wachten,
 Trad Hij als Vorst de hemel in.

 
 
 



Samenzang: Lichtstad met uw paarlen poorten
 
Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar Zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem
 
Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar Zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem
 
Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paar’len poorten
In het nieuw Jeruzalem
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem
 
 
Vrij verhaal door Adeline Stam
 
 
Samenzang: Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
 
 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.



Refrein:
Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur.
Zend Uw rivier, laat Uw heil
Heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, Uw woord:
Dat het licht overwint.

  
Heer, 'k wil komen in Uw nabijheid.
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:

  
 
 
Gedicht ‘Het Licht van de wereld’, door
de jeugdvereniging: Sarah
 
“Ik ben het Licht van de wereld” zegt
Jezus.

 “Wie mij volgt, zal in het licht leven
 en zich nooit meer in het duister

begeven.”
 
Wat een troost om dit te mogen weten

 dat Jezus het Licht voor ons wil zijn
 in alle blijdschap, maar ook in pijn.

 
Dat er licht mag zijn in onze ogen,

 we elkaar mogen zien en begroeten;
 ook in liefde elkaar zullen ontmoeten.

 
Jezus wil ons leven verlichten.

 Hem mogen we volgen op onze wegen.
 Hij is altijd nabij met Zijn zegen.

Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt Uw stralende licht op ons
neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons
leven.
U volmaakt wie volkomen zich
geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Licht van de wereld geeft ons
helderheid.

 De duisternis moet van ons wijken
 en Gods zuiver licht zal ons

bereiken.
 
Wij mogen leven in het licht,

 want bij God is geen duisternis.
 Dat is helder, zeker en gewis.

 



Sluiting
 
 
 
 
Samenzang: Kerstnacht boven Bethlehem (staande)

  
In de kerstnacht boven Bethlehem,

 sprak een engel uit de hemel.
 En hij maakte daar goed nieuws bekend:

 God is hier, Zijn naam is Jezus!
 En opeens was daar een eng’lenmacht.

 Een hemels leger prees de Schepper.
 
Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen!
 
Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezang
blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht overal nog is te horen!
 
Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.
 
Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God, die zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.
Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij Hem geen grenzen.
 
Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen!



C o l l e c t e  t . b . v .  K e r s t a c t i e  G Z B :
Z o n d a g s c h o o l m a t e r i a a l  v o o r

k i n d e r e n  i n  C o n g o .

N a m e n s  a l l e  j e u g d  e n  d e
j e u g d l e i d i n g  b e d a n k e n  w i j  u  v o o r  u w

k o m s t  e n / o f  m e e k i j k e n  v i a  d e
l i v e s t r e a m .  W i j  h o p e n  d a t  u  e r  v a n

g e n o t e n  h e e f t !

W i j  w e n s e n  u  e e n  g e z e g e n d e
k e r s t d a g e n  e n  e e n  v o o r s p o e d i g

2 0 2 2 !


