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NU ZIJT WELLEKOME 
 

WELKOM 
 
DE VIER LICHTEN – de film 

 
DE VIER LICHTEN – het verhaal 

 
Lied 444 
 

(vervolg van het verhaal) 
 

uit de Bijbel: 
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. (Lucas 2:6-7) 
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Lied Stille nacht (melodie lied 483, tekst 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. 
 

(vervolg van het verhaal) 
 
uit de Bijbel: 

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 Bethlehem, de stad van David. En zo 
kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een voerbak 

en is in een doek gewikkeld.’ (Lucas 2:8-12) 
 

(vervolg van het verhaal) 
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Lied 486 

 
GEBED 
 

Lied 487 : 1.2 
 

AFSLUITING en UITGELEIDE 
 
 

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

trompet verleent muzikale medewerking. 
De kerstmorgendienst is morgenochtend om 10.00 uur in deze 

kerk. Ds Kees Streefkerk is de voorganger. 
Beide diensten zijn te volgen op YouTube en op 
www.kerkomroep.nl (alleen geluid). 

De inschrijving voor het fysiek bijwonen van de diensten in de 
kerk is inmiddels gesloten. 
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