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INTOCHT 
 
Zingen Hoopvol komen wij hier binnen 
 (melodie Once in Royal David’s city) 

 
1. Hoopvol komen wij hier binnen, komend uit de duisternis. 
Laten wij dit feest beginnen, vieren dat er toekomst is. 

Onze ogen zijn gericht op een vonk, een sprankje licht. 
 
2. Eens toen Jezus werd geboren, heeft Hij hoop en licht gebracht. 

Zijn gestalte is een fakkel die ons bijlicht in de nacht. 
Blazen wij die aan, dit uur, tot een hartverwarmend vuur. 
 

 

LICHT in de DUISTERNIS 
 
Zingen Lied 477 : 1.2.5 
 

OPA PIM EN DE KERSTSTAL – het kerstverhaal 
 

Tussen de scènes door zingen we:  
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Stille nacht, heilige nacht (Erik Idema) 

 
1. Stille nacht, heilige nacht. 
Hoor, een stem fluistert zacht. 

Het begint met een hemelse groet. 
'Er zij licht' en de aarde wordt goed. 
Woord van God als begin. 

Woord van God als begin. 
 
2. Stille nacht, heilige nacht 

heeft opnieuw hoop gebracht: 
Het wordt licht door een kind in een stal 
dat de wereld verwonderen zal. 

Levend woord in de nacht. 
Levend woord in de nacht. 
 

3. Stille nacht, heilige nacht. 
Zing een lied, onverwacht. 
Breng in donkere nacht een bericht: 

ook voor jou is er leven en licht. 
Licht als in het begin. 
Licht als in het begin. 

 
Gloria (Taizé) 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

Gloria, gloria, alleluia, alleluia! 
 
Als ik een herder was geweest 

(Dit lied wordt eerst solo gezongen, daarna door allen.) 
 

1. Als ik een herder was geweest  

daar in dat mooie dal.  
Als ik een herder was geweest  

daar bij die kleine stal. 
Een os of een ezel  

of een schaapje misschien.  
Dan had ik het wonder,  
dan had ik het wonder,  

dan had ik het wonder  
zelf gezien   
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2. Als ik een engel was geweest  

zong ik de hele nacht.  
Als ik een engel was geweest  
had ik het nieuws gebracht.  

Een os of een ezel  
of een schaapje misschien.  

Dan had ik het wonder,  
dan had ik het wonder,  
dan had ik het wonder, 

zelf gezien. 
 

Dan had ik het wonder,  
dan had ik het wonder,  

dan had ik het wonder, 
zelf gezien. 
 
Lezen Lucas 2 : 1-20 uit de Bijbel in Gewone Taal (BGT) 
In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. 
Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. Het was 

de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de 
provincie Syrië bestuurde.  Iedereen moest geteld worden in de 
plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen 

op reis. 
Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar 
Betlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en 

David kwam uit Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar 
Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger. 
Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. Het 

was Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een 
doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was 

voor hen nergens plaats om te slapen. 
Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten 
buiten op hun schapen. 

Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God 
straalde om hen heen. De herders werden bang. Maar de engel zei: 
‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. 

Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder 
geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van 
David. En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een 

voerbak en is in een doek gewikkeld.’  
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En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden 

God en zeiden: ‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde 
voor de mensen van wie God houdt.’ 
Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden 

tegen elkaar: ‘Kom, we gaan naar Betlehem. Want God heeft ons 
verteld wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken.’ 
Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, 

en in een voerbak lag het kind. Toen de herders het kind zagen, 
vertelden ze wat de engel over hem gezegd had.  
Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het verhaal van de 

herders. Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef 
nadenken over wat de herders gezegd hadden. 
De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en 

dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want 
alles was precies zoals de engel gezegd had. 
 

Zingen Wat al eeuwen is verteld 
(melodie: Midden in de winternacht) 

Wat al eeuwen is verteld, 

waar wij ook van dromen, 
wat door velen is voorspeld, 
gaat dat nog eens komen? 

Wanneer eindigt toch de nacht, 
komt de tijd door ons verwacht, 
breekt het licht zich baan, 

vangt de Vrede aan? 
God, wanneer, ja wanneer 
gaan de tijden keren 

en zult U regeren? 
 
Jij die leeft in deze tijd, 

open wijd je oren. 
Hij die tot de Vrede leidt, 

is bij ons geboren. 
Luister naar wat Hij je zegt, 
dan komt ieder tot z’n recht, 

wordt de droom verstaan, 
breekt de toekomst aan. 
Keer je om, laat alom 

vrede zien en horen: 
Jezus is geboren!  
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GEBED 
 

COLLECTE voor Aidswezen in Zambia 

Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje zorgen sinds zijn 
ouders overleden zijn aan aids. Conwa hakte hout voor de bouw, 
geen vetpot en zwaar werk. Hij was steeds te moe om te leren. Zijn 

cijfers op school holden achteruit. Geen mens die hem hielp, uit 
angst dat hij besmet was met het hiv-virus. Laat geen kind er 
alleen voor staan. 

In Zambia zijn zo’n 20.000 gezinnen met tieners zoals Conwa als 
gezinshoofd. Zambiaanse kerken sporen deze gezinnen op. Conwa’s 
schoolgeld werd betaald, zodat hij zijn middelbare school kon 

afronden. Toch blijkt geld niet voldoende. Zijn zorgen drukken 
zwaar op zijn jonge schouders. Gemeenteleden en kerkleiders leren 
nu hoe ze ‘maatje’ kunnen zijn voor tieners zoals Conwa. 

De 28-jarige Mwakoi is zo’n maatje: iedere twee weken bezoekt hij 
drie weeskinderen en hun gezinnen. Hij geniet van hun vorderingen 
op school.  

We collecteren in onze kerk voor dit werk van Kerk in Actie. Dankzij 
uw steun kunnen meer maatjes getraind en meer weeskinderen 
gesteund worden. Laat geen kind er alleen voor staan!  

 
Zingen Lied 487 : 1.2 
 

 

UITTOCHT EN WARM ONTHAAL 
 
 
 

 
 
 

De kerstavonddienst is vanavond om 22.00 uur in deze kerk. 
De voorganger is ds Kees Streefkerk en Peter de Bruin speelt 
trompet. 

De kerstmorgendienst is morgenochtend om 10.00 uur in deze 
kerk. Ook dan is ds Kees Streefkerk de voorganger en speelt Peter 
de Bruin trompet. 

In beide diensten bent u / ben jij welkom!  
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Licht in de duisternis Miranda Jonckheim 

Opa Pim Pim Konijnendijk 
figuren in de kerststal gemeenteleden 
lector ds Kees Streefkerk 

uittocht Idelette Reehorst 
orgel Myong-hee Chon 
trompet Peter de Bruin 

 
Dank aan allen die zich hebben ingezet om het Spoor van Licht 
2019 te organiseren en uit te voeren. 

 
 
diaken Wilma Lodewijk 

ouderling Idelette Reehorst 
 
De bijbelteksten zijn ontleend aan 
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