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Als alles duister is 

Als alles duister is
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft
een vuur dat nooit meer dooft
als alles duister is

3x

Muziekgroep

Zingen: In het licht



Muziekgroep In het licht

In de donkere nacht 
verschijnt een licht
en de duisternis
krijgt het niet in haar macht.



Muziekgroep In het licht

Eeuwenlang al voorzegd:
het woord van God
dat geboren wordt.
Hoop waar de wereld op wacht.



Muziekgroep In het licht

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.



Muziekgroep In het licht

Niemand ziet Gods gezicht,
maar in zijn zoon
wordt Hij een persoon,
maakt Hij bekend wie Hij is.



Muziekgroep In het licht

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.

3x



Muziekgroep In het licht

In mijn donkere nacht
verschijnt zijn licht
en de duisternis
krijgt het nooit in haar macht.

Welkom
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Welkom en Mededelingen

Gebed
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Gebed

Zingen: Wij trekken in een lange stoet



Muziekgroep Wij trekken in een lange stoet

Wij trekken in een lange stoet 
op weg naar Bethlehem, 
wij gaan uw koning tegemoet, 
o stad Jeruzalem! 
Gezegend die zijn komst begroet 
en knielen wil voor hem! 
Wij loven U, koning en Heer!



Allen Wij trekken in een lange stoet

Al bent U nu nog maar een kind, 
zo hulpeloos en klein, 
wij weten dat het rijk begint 
waarvan U Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint 
van oorlog en van pijn. 
Wij loven U, koning en Heer, koning 
en Heer, wij loven U, koning en Heer!



Allen Wij trekken in een lange stoet

Al gaat de vijand in het rond, 
de koning van het kwaad,
al dreigt hij met zijn grote mond 
dat hij U eens verslaat,
straks ligt hij dodelijk gewond 
wanneer zijn rijk vergaat!
Wij loven U, koning en Heer, koning 
en Heer, wij loven U, koning en Heer!



Allen Wij trekken in een lange stoet

Wij gaan op weg naar Bethlehem, 
daar ligt Hij in een stal,
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
Wij loven U, koning en Heer, koning 
en Heer, wij loven U, koning en Heer!

Zingen: Gezang 134



Allen Gezang 134: 1,2,3

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo 
Gloria in excelsis Deo 



Allen Gezang 134: 1,2,3

Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo 
Gloria in excelsis Deo 



Allen Gezang 134: 1,2,3

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs. 
Geef in onze levensdagen 
peis en vree, kyrieleis 
Gloria in excelsis Deo 
Gloria in excelsis Deo 

Bijbel lezen
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Bijbel Lezen
Lucas 2: 4-7
Jesaja 60: 1,2

Lucas 2: 4-7



Lucas 2: 4-7
4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, 
naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien 
hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven 

samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die 
zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag 
van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter 

wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een 
doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor 
hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Jesaja 60:1,2



Jesaja 60: 1,2

1 Sta op en schitter, je licht is gekomen, 
over jou schijnt de luister van de HEER. 2 

Duisternis bedekt de aarde en donkerte 
de naties, maar over jou schijnt de HEER, 

zijn luister is boven jou zichtbaar. 

Zingen: Wees bij ons



Muziekgroep Wees bij ons

Waar bent U God, is ons hart verblind?
Antwoord op ons gebed.
Wij tasten rond, zoeken naar het licht,
naar een waarheid die ons redt.



Muziekgroep Wees bij ons

Wees bij ons in de duisternis,
schijn in onze nacht.
Breng redding die voor eeuwig is,
schijn in onze nacht.



Muziekgroep Wees bij ons

De vijand fluistert ons leugens in;
trekt ons bij U vandaan. 
Geef ons geloof dat standvastig is;
de verzoeking kan weerstaan.



Muziekgroep Wees bij ons

Wees bij ons in de duisternis,
schijn in onze nacht.
breng redding die voor eeuwig is,
schijn in onze nacht.



Muziekgroep Wees bij ons

Wij houden vast aan wat zeker is:
uw rijk komt dichterbij.
U brengt ons thuis in het hemels licht.
Daar is onze nacht voorbij.



Muziekgroep Wees bij ons

Uw licht doorbreekt de duisternis,
schijnt in onze nacht.
Uw waarheid die voor eeuwig is,
leidt ons naar de dag.

2x

Toelichting: Licht vs. Duisternis



door Stella Kralt

Licht  
vs.

Duisternis
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door Stella Kralt

Licht  
vs.

Duisternis

Zingen: Opwekking 525



Allen Opwekking 525: 1,2,3

Jubel het uit.
De Heer is hier;
ontvang het koningskind!
Als redder van de aarde
geeft Hij het leven waarde.
Dus hemel en aarde, zingt! 
Dus hemel en aarde, zingt! 
Dus hemel, dus hemel
en aarde zingt!



Allen Opwekking 525: 1,2,3

Jubel het uit.
De Heer regeert;
wees blij, verhef je stem!
Zing als de schepping juicht,
aanbiddend voor Hem buigt
een vreugdelied voor Hem
een vreugdelied voor Hem
een vreugde-,
een vreugde-lied voor Hem!



Allen Opwekking 525: 1,2,3

Zijn koningschap
zal eeuwig zijn,
rechtvaardig en vol kracht!
Laat ieder volk op aarde
zijn heerlijkheid ervaren;
de liefde die Hij bracht
de liefde die Hij bracht
de liefde, de liefde
die Hij bracht!

Gebed
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Gebed

Inzameling voor goed doel
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Collecte voor Stichting Open Doors

Zingen: Geloofsbelijdenis 



Allen Geloofsbelijdenis: 1,2,3

Ik geloof in God de Vader,  
die almachtig, wijs en goed,  
aard’ en hemel heeft geschapen,  
vorm en kleur in overvloed.  
Die de stilte heeft doorbroken  
en zichzelf heeft uitgesproken  
in het vleesgeworden Woord,  
opdat ieder naar Hem hoort.  
Dat is wat ik hier belijd,  
mijn geloof, mijn zekerheid.



Allen Geloofsbelijdenis: 1,2,3

Ik geloof in Jezus Christus,
Zoon van mensen, Zoon van God, 
die als Redder van de wereld 
werd gekruisigd en gedood.
Maar die opgestaan ten leven, 
hemelhoog nu is verheven,
boven heerschappij en macht
die ten onder wordt gebracht
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.



Allen Geloofsbelijdenis: 1,2,3

Ik geloof in God de Trooster, 
die van oudsher, wereldwijd, 
overal zijn volk vergadert
en tot dienen toebereidt.
Met Gods kinderen verbonden, 
in vergeving van mijn zonden 
mag ik op de jongste dag 
opstaan, leven met een lach. 
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.

Zingen: God rest ye merry gentlemen



Muziekgroep God rest ye merry gentlemen

God rest ye merry gentlemen
Let nothing you dismay
Remember Christ our savior
Was born on Christmas day
To save us all from Satan's power
When we were gone astray
Oh tidings of comfort and joy - Comfort and joy
Oh tidings of comfort and joy



God rest ye merry gentlemen

From God our Heavenly Father
The blessed angel came
And unto certain shepherds
Brought tidings of the same
How that in Bethlehem was born
The Son of God by name
Oh tidings of comfort and joy - Comfort and joy
Oh tidings of comfort and joy

Muziekgroep



God rest ye merry gentlemen

Fear not said the angel
Let nothing you affright
This day is born a savior
Of the pure virgin bright
To free all those who trust in him
From Satan's power and might
Oh tidings of comfort and joy - Comfort and joy
Oh tidings of comfort and joy

Muziekgroep



God rest ye merry gentlemen

Now to the Lord sing praises
All you within this place
And with true love and brotherhood
Each other now embrace
This holy tide of Christmas
All others doth deface
Oh, tidings of comfort and joy - Comfort and joy
Oh, tidings of comfort and joy - Comfort and joy
Oh, tidings of comfort and joy

Afsluiting

Muziekgroep
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Afsluiting

Na de viering is er gelegenheid om warme chocomel en 
gluhwein te halen bij de bar in de hal… gratis ;)


