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Welkom Ds. J.L. de Jong
Gebed

Declamatorium: Het licht in de duisternis
Zingen: Psalm 33:3 en 7
Hij schept in 't heilig recht behagen;
Zijn wijsheid is alom verspreid;
Men hoort al 't wereldrond gewagen
Van Zijne goedertierenheid.
's HEEREN alvermogen
Bracht de hemelbogen
Door Zijn woord in 't licht;
Heeft de flonkervuren,
Die de tijd verduren,
Door Zijn Geest gesticht.
De grote Schepper aller dingen
Ziet, uit het ongenaakbaar licht,
Het gans gedrag der stervelingen;
Niets is bedekt voor Zijn gezicht.
Uit Zijn vaste woning,
Waar Hij heerst als Koning,
Waar Zijn lof, Zijn eer,
Klinkt door al de bogen,
Zien Zijn Godd'lijk' ogen
Op al 't mensdom neer.
Stem:
Toen alles nog duister was, in het begin, sprak God. Hij zei:
Schriftlezing: Genesis 1:1-5
Stem:
God schiep op de zesde dag de mens, als kroon op Zijn schepping, om voor Hem te
leven.
Echter, de mens zondigde en haalde zo de duisternis over zich heen, daarin nam hij
de hele mensheid mee.
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Stem:
God beloofde in Genesis 3 al dat Hij Zijn schepping niet in het donker zou laten. Hij
zei:
Schriftlezing: Genesis 3:15
Stem:
Door heel het Oude Testament heen zie je dat de duisternis aanwezig is.
Ongehoorzaamheid, afgodendienst. Steeds weer waren offers nodig om verzoening
teweeg te brengen.
De profeten profeteerden echter dat er in het donker een licht zou gaan schijnen.
Dat is Zijn genade, Hij wilde Zijn schepping niet om laten komen in een donkere
nacht. Jesaja profeteerde:
Schriftlezing: Jesaja 9:1
Zingen: Lofzang van Zacharias: 4 en 5
Dus wordt des HEEREN volk geleid,
Door 't licht, dat nu ontstoken is,
Tot kennis van de zaligheid,
In hunne schuldvergiffenis;
Die nooit in schoner glans verscheen,
Dan nu, door Gods barmhartigheên,
Die, met ons lot bewogen,
Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan,
Een ster in Jakob op doet gaan,
De zon des heils doet aan de kimmen staan.
Voor elk, die in het duister dwaalt,
Verstrekt deez' zon een helder licht.
Dat hem in schâuw des doods bestraalt,
Op 't vredepad zijn voeten richt.
Gedicht:
Stem:
Aan het eind van zijn bijbelboek profeteert Jesaja opnieuw van de heerlijkheid, het
licht van de Heere dat de duisternis van de aarde zal verdrijven. Hij roept ons op:
Schriftlezing: Jesaja 60:1-3
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Meditatie
Stem:
Ook Maleachi, een andere profeet, sprak over de Zon die opgaat na de duisternis
voor een ieder die Zijn Naam vreest. Hij zei:
Schriftlezing: Maleachi 4:2a
Stem:
Maleachi profeteert van de heilsdag, die begint bij de geboorte van de Heere Jezus
en eindigt bij Zijn wederkomst. Voor de profeten vormen Christus’ geboorte en Zijn
wederkomst één geheel. Als je het Kind in de kribbe ziet als het Licht dat voor je
opgaat, is Hij voor jou de Zon der gerechtigheid die genezing brengt. Zijn stralen
raken je aan en vernieuwen je leven.
Na de stem van de profeten was het ongeveer vijfhonderd jaar stil. Er klonk geen
profetie. Het was donker, aardedonker. Totdat…
Zingen: Psalm 98:1 en 2
Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,
Dien groten God, die wond'ren deed;
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden;
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden,
Voor 't heidendom ten toon gespreid.
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.
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.
Gedicht: Kerstfeest
Stem:
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De evangelist Lukas beschrijft ons in het Nieuwe Testament zo wonderlijk de
geboorte van het Licht der wereld. We zien het voor ons als hij zegt:
Schriftlezing: Lukas 2:6 en 7
Zingen: Ik kniel aan Uwe kribbe neer
Ik kniel aan Uwe kribbe neer, o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer, wat Gij mij hebt gegeven.
O neem mijn leven, geest en hart,
En laat mijn ziel in vreugd en smart, bij U geborgen wezen.
Voor ik als kind ter wereld kwam, zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam, hebt Gij mij uitverkoren.
Voordat Uw hand mij heeft gemaakt,
Werd Gij een kindje, arm en naakt, hebt Gij U mij gegeven.
Te midden van de nacht des doods zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos, uw gloed heeft mij genezen.
O zon, die door het duister breekt, en ‘t ware licht in mij ontsteekt,
Hoe heerlijk zijn uw stralen!
Stem:
Een groep herders, die niet meetelden in de samenleving, waren de eersten die
hoorden van de geboorte van de Heere Jezus, onze Zaligmaker. Zij hoorden het niet
alleen, maar de heerlijkheid van de Heere omscheen en verlichtte hen in de duistere
nacht.
Schriftlezing: Lukas 2:8-11
Zingen: Daar is uit ‘s werelds duistere wolken
Daar is uit 's werelds duistere wolken
een licht der lichten opgegaan.
Kom tot zijn schijnsel, alle volken,
en jij, mijn ziel, bid het nu aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood:
de nacht van zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.
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Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door uw kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Zijn naam is ‘Wonderbaar’, zijn daden
zijn wonderen van gena alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog van Vader treên.
Schriftlezing: Lukas 2:27-32
Zingen: Lofzang van Simeon: 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.
Gedicht: Simeon spreekt
Stem:
‘Maak u op, word verlicht’, is Gods gebod aan de Joden. Zij waren treurig, leefden in
duisternis en zagen uit naar de komst van de Messias. Als Christus aan hen allen
geopenbaard zal worden, zullen zij licht verspreiden in een donkere wereld.
Schriftlezing: Johannes 1:4-9
Zingen: Nu daagt het in het oosten
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.

7

De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht
Schriftlezing: Johannes 8:12
Stem:
Zoals Christus in deze donkere wereld kwam om te verlossen van zonde en schuld
worden wij geroepen om in een donkere wereld Zijn licht te verspreiden.
Zingen: Heer uw Licht en Uw liefde schijnen
Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refr.
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refr.
Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refr.
Gedicht: Advent

8

Stem:
In het Oude Testament was het werk van Christus bedekt als met een schaduw. Bij
de komst van Christus schijnt het volle licht op Hem, Die de wet vervuld heeft.
Schriftlezing: Openbaring 21:1, 2, 23-25
Zingen: Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als Jezus weer zal komen op de wolken,
Als al wat leeft, de natiën, de volken,
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen,
Als d’ aarde zal vernieuwd zijn en genezen
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen,
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen,
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.
Schriftlezing: Openbaring 22:16 en 17
Zingen: Ere zij God
Kerstverhaal
Sluiting
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Gezegende Kerstdagen
Heil en zegen voor
het nieuwe jaar
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