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Gezang 21: 1

1 Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
…
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Gezang 21: 1

O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart,
bij U geborgen wezen!
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Introtekst Jesaja 60: 1

1. Sta op, word verlicht, want uw licht 
komt
en de heerlijkheid van de HEERE gaat 
over u op.
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Psalm 100: 4

4 Want goedertieren is de Heer';
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar 
kracht
Tot in het laatste nageslacht.
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Mannenkwartet zingt
• Kerstintrada
• Stille Nacht 
• De herdertjes lagen bij nachte
• Kerstzang
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Schriftlezing Jesaja 60 : 1 t/m 5b

1. Sta op, word verlicht, want uw licht 
komt en de heerlijkheid van de HEERE 
gaat over u op.
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2

Schriftlezing Jesaja 60 : 1 t/m 5b

2. Want zie, de duisternis zal de aarde 
bedekken en donkere wolken de 
volken, maar over u zal de HEERE 
opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u 
gezien worden.
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Schriftlezing Jesaja 60 : 1 t/m 5b

3. En heidenvolken zullen naar uw licht 
gaan en koningen naar de glans van uw 
dageraad.
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Schriftlezing Jesaja 60 : 1 t/m 5b

4. Sla uw ogen op, kijk om u heen en 
zie: zij allen zijn bijeengekomen, zij 
komen naar u toe.
Uw zonen zullen van verre komen en 
uw dochters zullen op de heup 
gedragen worden.
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Gezang 10 : 1

1 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!
…
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Schriftlezing Johannes 1 : 1-14

1. In het begin was het Woord en het 
Woord was bij God en het Woord was 
God.
2. Dit was in het begin bij God.
3. Alle dingen zijn door het Woord 
gemaakt, en zonder dit Woord is geen 
ding gemaakt dat gemaakt is.
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Schriftlezing Johannes 1 : 1-14

4. In het Woord was het leven en het 
leven was het licht van de mensen.
5. En het licht schijnt in de duisternis, 
en de duisternis heeft het niet 
begrepen.
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3

Schriftlezing Johannes 1 : 1-14

6. Er was een mens door God 
gezonden; zijn naam was Johannes.
7. Hij kwam tot een getuigenis, om van 
het licht te getuigen, opdat allen door 
hem geloven zouden.

13

Schriftlezing Johannes 1 : 1-14

8. Hij was het licht niet, maar was 
gezonden om van het licht te getuigen.
9. Dit was het waarachtige licht, dat in 
de wereld komt en ieder mens verlicht.
10. Hij was in de wereld en de wereld is 
door Hem ontstaan en de wereld heeft 
Hem niet gekend.
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Schriftlezing Johannes 1 : 1-14

11. Hij kwam tot het Zijne, maar de 
Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
12. Maar allen die Hem aangenomen 
hebben, hun heeft Hij macht gegeven 
kinderen van God te worden, namelijk 
die in Zijn Naam geloven;
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Schriftlezing Johannes 1 : 1-14

13. die niet uit bloed, niet uit de wil 
van vlees en ook niet uit de wil van een 
man, maar uit God geboren zijn.
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Schriftlezing Johannes 1 : 1-14

14. En het Woord is vlees geworden en 
heeft onder ons gewoond (en wij 
hebben Zijn heerlijkheid gezien, een 
heerlijkheid als van de Eniggeborene
van de Vader), vol van genade en 
waarheid.
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Psalm 98 : 2

2 Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.
…
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Psalm 98 : 2

Juich dan den Heer' met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond 
verheugt.
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Mannenkwartet zingt
• Es ist ein Rose entsprungen
• Beautiful Savior
• Ik kniel aan Uw kribbe 
• Mary’s little Boychild
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Psalm 98: 4

4 Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog;
't Gebergte vol van vreugde springen
En hupplen voor des Heeren oog.
…
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Psalm 98: 4

Hij komt, Hij komt, om d' aard' te 
richten,
De wereld in gerechtigheid;
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet 
zwichten,
Wordt in rechtmatigheid geleid.
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Mannenkwartet zingt
• Hallelujah van Händel 
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