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Welkom door Liam Meulmeester en Sofie v/d Gruiter 

 

Kerstmoment 2020 
Thema: Jezus, Licht van de wereld 

Zondagsschool “Samuël” 

 

 

 

Reeds daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal, 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

Nu daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

Die eeuwig heersen zal. 

De duisternis gaat wijken 

van de eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 

Jezus, Licht van de wereld, 

het thema voor nu. 

Een toekomst vol van hoop. 

Voor ons, voor jou en voor u. 

Roan de Jong, Lynde Siereveld, Jailey Sinke en Liz de Pagter 

 

Kerstfeest in coronatijd; 

anderhalve meter: het nieuwe normaal. 

Niet samenkomen, wij zien u niet. 

Maar toch: hartelijk welkom allemaal! 
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Hoe lang heeft de mensheid gebeden, 

versmachtend van honger en dorst, 

gesmeekt dat het leed was geleden, 

gehoopt dat de strijd was gestreden, 

gewacht op de Vredevorst? 

 

Het Woord heeft een lichaam gekregen; 

Het ligt nog in doeken gehuld. 

Heeft God in Zijn liefde gezwegen, 

toch bleef Hij de mens toegenegen 

en heeft Zijn belofte vervuld! 

 

Kind van het licht 

voor Gods aangezicht 

in donkere dagen geboren. 

Kind van het licht 

en Gods aangezicht 

schijnt helderder dan ooit tevoren! 

 

Welkom en opening door meester Cor de Ridder 

Owen Marteijn leest: 

Lukas 2: 8 - 20 

 

Lofzang van Simeon: 1, 2 

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. 

Suzanne Klaassen en Jeanne Klaassen 

Annelieke Muis 
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Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 

heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, 

Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst  (Jesaja 9 : 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jezus sprak tegen een grote groep met mensen: 

‘U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet 

verborgen zijn en ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, 

maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. 

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw 

Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken’. (Matt. 5 : 14, 15, 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Noëlle Pouwelse 

Olivia Fluit 

 

Anne-Fleur Fluit 

Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, 

maar zal het licht des levens hebben. (Joh. 8:12b) 

 
 

Lied: Licht van de Wereld 
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Breng de liefde waar nog haat is: 

Schijn maar om je heen! 

Ook de zon gaat elke morgen 

gratis op voor iedereen! 

Refrein 

Breng de vreugde waar verdriet is; 

vrede in de strijd! 

Zing een vrolijk liedje, waar geen lied is 

en geen vrolijkheid… 

 

Jezus sprak tegen een grote groep met mensen: 

‘U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn 

en ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en 

hij schijnt voor allen die in het huis zijn. 

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in 

de hemelen is, verheerlijken’. (Matt. 5 : 14, 15, 16) 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siem van de Gruiter 

Refrein: 

Schijn maar, schijn maar! 

Schijn met je lichtje in de donkere nacht. 

Schijn maar, schijn maar! 

Schijn met je lichtje in de donkere nacht. 

In het begin was het Woord,  

en het Woord was bij God,  

Het Woord is bij ons gekomen,  

het kwam als een licht in de nacht 

om onder de mensen te wonen.  

Maar wie had een Kindje verwacht? 

 

Breng de vreugde waar verdriet is 

Vrede in de strijd. 

Zing een vrolijk liedje;  

waar geen lied is, en geen vrolijkheid! 

Refrein 

Channel van Belzen en Joan Caljouw 

Breng de liefde waar nog haat is: 

Schijn maar om je heen! 

Ook de zon gaat elke morgen 

gratis op voor iedereen! 

Refrein 
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God van licht, wees mijn Gids. 

Leid mij door het donker. 

Ik vertrouw op U. 

God van licht, wees mijn Gids. 

Leid mij door het donker, 

ja, ik volg U 

 naar Uw woord… 4x 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In mijn onrust neemt U mijn hand; 

in mijn vragen houdt uw Woord stand. 

In uw liefde reist U mee. 

U bent de rust  

als het stormt op zee. (oh oh) 

U bent de rust als het stormt op zee. 

In het donkerst van de nacht  

zie ‘k een ster, zo vol van pracht. 

In uw liefde reist U mee. 

U bent de rust 

als het stormt op zee. (oh oh) 

U bent de rust als het stormt op 

zee. 

Storm en golven vrees ik niet. 

In de morgen zing ik mijn lied. 

In uw liefde reist U mee. 

U bent de rust als het stormt op zee (oh oh) 

U bent de rust als het stormt op zee. 

Refrein 

 
U schijnt feller dan de sterren.  

     Heer’, U leidt ons door de storm.  4x 

 

My lighthouse, my lighthouse, 

shining in the darkness, 

I will follow You! 

My lighthouse, my lighthouse, 

I will trust the promise, 

   You will carry me… 

       safe to shore!   4x 

Lisa Tramper 
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Enkele teamleden voorin de kerk 

 

 

 

 

 

Daar is uit 's werelds duist're wolken 

een Licht der lichten opgegaan. 

Komt tot Zijn schijnsel, alle volken 

en gij, mijn ziele, bid het aan!  

Het komt de schaduwen beschijnen,  

de zwarte schaduw van de dood: 

de nacht der zonde zal verdwijnen, 

genade spreidt haar morgenrood. 

 

O Vredevorst, Gij kunt gebieden 

de vreed' op aard' en in mijn ziel! 

Doe elken zondaar tot U vlieden, 

dat al wat ademt voor U kniel'! 

Dit zal de God des heils bewerken, 

Hij zal de zetel, U bereid, 

met recht en met gerechte sterken: 

Hem zij de lof in eeuwigheid. 

 

 

 

Kom en vier nu feest en laat je stem maar horen, 

want er is een Kind in Bethlehem geboren: 

Het is de Zoon van God, wij willen Hem verhogen. 

Kom, zing met ons mee: glorie in de hoge! 

 

Romée de Jong en Veerle Siereveld 

Kerstvertelling door juf Lisanne van Mourik 

juf Laura Muis 
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Refrein 

Glorie aan de grootste Koning, 

loof de Heer van het heelal! 

Hij is naar ons toegekomen, 

werd geboren in een stal, 

Die het licht is voor de mensen 

en Zijn vrede aan ons geeft. 

Alle eer aan Koning Jezus, 

onze God, Die eeuwig leeft. 

 

Hij geeft nieuwe hoop en reden om te zingen, 

zal ons elke dag en overal omringen. 

Hij is de Zoon van God, wij willen Hem verhogen. 

Kom, zing met ons mee: glorie in de hoge! 

Refrein 

 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

die Koning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O grote Christus, eeuwig licht! 

Niets is bedekt voor Uw gezicht; 

Die ons bestraalt, waar wij ook gaan, 

Al schijnt geen zon, al licht geen maan. 

O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'; 

O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; 

O Geest, zend Uwen troost ons neer; 

Drieënig God, U zij al d' eer. 

Wij gaan nu danken tot besluit. 

En daarvoor nodig ik de Dominee uit. 

Levi Poortvliet,  Jasper Louws en David Poortvliet 
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Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heeren hand. 

Moedig sla ik dus de ogen 

naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen; 

Vader, wat Gij doet is goed. 

Leer mij slechts het heden dragen 

met een rustig kalme moed. 

 

Heer', ik wil Uw liefde loven, 

al begrijpt mijn ziel U niet. 

Zalig hij, die durft geloven, 

ook wanneer het oog niet ziet. 

Schijnen mij Uw wegen duister, 

zie, ik vraag U niet waarom. 

Eenmaal zie ik al Uw luister, 

als ik in Uw hemel kom. 

 

Waar de weg mij brengen moge 

aan des Vaders trouwe hand, 

loop ik met gesloten ogen, 

naar het onbekende land. 

  

 

 

 
 

Afsluiting Dominee Klaassen 

Montage – Frank de Witte 

Piano – Frank de Witte 

Film – Gilbert Schroevers 

Trompet – Lisanne van Mourik 

 

Melodie: The Rose 

Kerstverwerking door juf Amandy de Wolf 

juf Sofie Ventevogel, juf Laura Muis en Annelieke Muis 


