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Samenzang (piano): de kinderen van de spoorzoekers komen binnen met hun lichtje 

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 

dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. 

En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn’, 

jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn. 

 

Jezus zegt ons ook dat ’t zo donker is; 

overal op aarde zoveel droefenis. 

Laat ons dan in ’t duister heldre lichtjes zijn, 

jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn. 

 

Jezus  zegt ons: schijn voor Mij elke dag,  

als je andren naar de Heere leiden mag. 

Hij zal altijd helpen ons een licht te zijn; 

jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.  
 

 

 

Opening door dominee Buijs  

Schriftlezing: Johannes 8 : 12 en Mattheüs 5 vers  14 t/m 16 

 

Johannes 8 : 12 

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht van de wereld; wie Mij volgt, 

zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’ 

 

Mattheüs 5 : 14-16 

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

 kan niet verborgen zijn. 

15 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. 

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

Vader, Die  in de hemelen is, verheerlijken. 
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Samenzang(orgel) De lofzang van Simeon vers 2 

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.   

 

Declamatie maandtekst door de spoorzoekers:  

(kinderen blijven op hun plek en draaien om naar de camera)  

Lukas 1:37  

‘Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn’ 

 

Zingen door de kinderen van de Spoorzoekers (piano) 

(kinderen blijven op hun plek en draaien om naar de camera)  

Zijn naam is Jezus, 

Jezus is Zijn naam;  

Hij is de Redder Die God aan de wereld geeft, 

dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft. 

Zijn naam is Jezus. 

 

Zijn naam is Jezus. 

Jezus is Zijn naam; 

Hij is de Redder Die God aan de wereld geeft; 

dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft! 

Zijn naam is Jezus. 

Voor dit kleine Kindje buigen wij ons neer; 

Hij is de Messias, Hij is onze Heer. 

Hij is de Messias, Hij is onze Heer. 

 

Zijn naam is Jezus. 

Jezus is Zijn naam; 

Hij is de Redder, Die God aan de wereld geeft; 

dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft! 

Zijn naam is Jezus. 
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Declamatie  kinderen van de spoorzoekers  

Ik wil je vragen, herder, 

waar ga jij toch heen? 

Waarom laat jij de schapen 

helemaal alleen? 

 

Ik zag de engelen koren; 

ik hoorde naar hun stem: 

de Heiland is geboren! 

Ik ga naar Bethlehem. 

 

Zolang gewacht, nu is het zover; 

in de stille nacht flonkert een ster. 

En ik hoor de blijde klokkentoren: 

nu is de Redder geboren. 

Samenzang(orgel) Lofzang van Maria vers 1                                                    

Mijn ziel verheft Gods eer; 

mijn geest mag blij de HEER 

mijn Zaligmaker noemen; 

Die, in haar lage staat, 

Zijn dienstmaagd niet versmaadt, 

maar van Zijn gunst doet roemen. 

 

Filmfragment kinderkoor de kinderstem    

Lied ‘kom erbij!’ en ‘God zal met u zijn’ 

 

 

Declamatie door de kinderen van de Opstap 

U zult het licht der wereld zijn, zei Jezus tot de Zijnen.  

Een licht mag niet verborgen zijn, maar is er om te schijnen.  

Een licht onder de korenmaat heeft niemand iets te geven.  

Een licht dat op de standaard staat geeft zicht en dient het leven.  
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     Zingen door de kinderen van de opstap      

     (piano) 

 

1. Nu daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten,  

Die eeuwig heersen zal. 

2. De duisternis gaat wijken 

van d’ eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht.

Filmfragment  

‘Familie Mol in Thailand’  

 

 

 

 

 

Kerstverhaal, verteld door Marjanne Hendriksen   

‘’Licht voor de wereld’   
 

 

 

 

 

 

 

Samenzang (piano)

Refrein: 

Ga, vertel het aan de mensen, 

thuis, op school en overal. 

Ga, vertel het aan de mensen, 

dat Jezus gekomen is. 

 

1.’t Is een blijde boodschap,  

die Jezus Christus bracht, 

Hij sprak van hulp en liefde  

en werd daarom veracht.  
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Refrein  

Ga, vertel het aan de mensen,  

thuis, op school en overal.              

Ga, vertel het aan de mensen,  

dat Jezus gekomen is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Daar in een kleine kribbe 

lag Christus klein en teer; 

God zond zo ons verlossing 

de Vrede daalde neer. 

 

Refrein  

Ga, vertel het aan de mensen,  

thuis, in Nunspeet en overal.              

Ga, vertel het aan de mensen,  

dat Jezus gekomen is. (2x)

 

 

Afsluiting door jeugdouderling D. van de Steeg 

 

Samenzang(orgel) Ere zij God 

 

 

 

 

 

 

Fijn dat u/ jij er was! 
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