
  



 
 
 
 
 

Thema: Heerlijkheidslicht! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organist: Dhr. A. van der Wulp 

  

 



Samenzang: 
 
Komt allen tezamen, 
Jubelend van vreugde: 
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 
Het eeuwige Godswoord, 
Eeuwig licht des Vaders, 
Zien wij gehuld in het mens’lijk vlees 
Goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 
 
Schriftlezing: Matthéüs 2:1-12 
 
 
Gebed 
 
 
Welkomstwoord 
 
 

  



Samenzang: Psalm 100:1, 2 en 4 

Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd. 
 
Juich, aarde, juicht alom den HEER´; 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

De HEER´ is God; erkent dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 

Want goedertieren is de HEER´; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht. 

 
Groep 8: Schepping en duisternis 
 
Opzeggen: Genesis 1:1, 2a 

 
’In den beginne schiep God den hemel en de aarde.  
De aarde nu was woest en ledig.’ 
 
De eerste dag schiep God het licht, 
De tweede dag heeft Hij de dampkring ingericht. 
De derde dag: land, zee en bomen. 
De vierde dag liet Hij de hemellichten komen. 
De vijfde dag zijn vissen en vogels voortgebracht. 
De zesde dag: het vee en het menselijk geslacht. 
De zevende dag rustte God van al Zijn werken. 

 
 
 



Zingen: 
 
In het begin lag de aarde verloren, 
In het begin in de duisternis. 
God sprak Zijn Woord en het licht werd geboren, 
’t Licht dat vandaag onze dag nog is. 
 
In het begin riep God mensen tot leven. 
In het begin was het woord in hun mond. 
Wat was het goed om op aarde te leven, 
Wat was God blij dat de wereld bestond. 

 
Opzeggen: Genesis 1:31a 

 
’En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed.’ 
 
Maar toen kwam de val in Genesis 3:15: 
’En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en 
tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u den kop 
vermorzelen, en gij zult Het de verzenen vermorzelen.’ 
 

Zingen: 
 
Eens was het nacht op aarde, een diepe, duistere nacht. 
De mensen hadden zonde over de aard’ gebracht. 
Toen is het Licht geboren, herscheppend kwam Gods Woord. 
En juichend’ eng’lenstemmen werden op aard’ gehoord. 

 
Opzeggen: Jesaja 9:1 

 
Maar ook is er een troostboodschap:  
’Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; 
degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over 
dezelve zal een licht schijnen.’ 

 
 



Zingen: 
 
’t Volk dat wandelt in het duister, ziet op aarde een groot licht. 
’t Wordt omschenen door Gods luister, ’t juicht nu voor Zijn 
aangezicht. 
Want een Kind is ons geboren, God gaf ons Zijn eigen Zoon. 
Sterke God, U Die tevoren, heil beloofd’ aan Davids troon. 

 
Samenzang: Psalm 43:3 
 

Zend, HEER’, Uw licht en waarheid neder, 
En breng mij, door dien glans geleid,  
Tot Uw gewijde tente weder; 
Dan klimt mijn bange ziel gereder  
Ten berge van Uw heiligheid,  
Waar mij Uw gunst verbeidt. 

 

Groep 6: Aankondiging van het Licht  

 
Opzeggen: Lukas 1:30 en 31  

 
‘En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt 
genade bij God gevonden.  
En zie, gij zult bevrucht worden en een Zoon baren, en zult Zijn 
Naam heten JEZUS.’  

 
Opzeggen: 

 
De engel die Gods stem laat horen,      
De boodschap van Gods heil vertelt,      
Zegt wat Jesaja had vermeld:       
Mijn Zoon wordt uit een maagd geboren.     
  
 
 



De engel laat Gods stem weer horen:      
Niets is onmogelijk bij God.      
Hij schenkt u Zelf dit zalig lot.   
Zo wordt Gods Kind in u geboren.  
  
Maria spreekt, gelooft het wonder!  
God zal wel weten wat Hij doet.  
Als ik niet weet hoe dat het moet,  
Doet Hij het werk, zo heel bijzonder.  

  
Zingen (op de wijs van Psalm 134):  

 
Een engel uit de hemel daalt       
En komt in Nazareth, hij straalt      
Een hemels licht in ’t kleine huis.      
Zo komt hij bij Maria thuis.  
  
De engel brengt een hemelgroet,  
De zegen van God maakt het goed.  
Maria is toch wel van slag,  
Een engel zomaar overdag.       
 
Vrees niet Maria, ik vertel  
Je namens God, op Zijn bevel,  
Dat God in liefde je bemint.   
Hij geeft jou straks een heilig Kind.  
  
Dat Kind is ook Gods eigen Zoon.  
Voor Hem is later Davids troon.  
En Jezus wordt Zijn eigen Naam.      
Een Koning is Hij, heel bekwaam.  
 

 
 
 
 



 Samenzang: Lofzang van Maria:1   
 

Mijn ziel verheft Gods eer;       
Mijn geest mag blij den Heer’      
Mijn Zaligmaker noemen,       
Die, in haar lagen staat,   
Zijn dienstmaagd niet versmaadt      
Maar van Zijn gunst doet roemen. 

 

Groep 1: De komst van het Licht 
 
Opzeggen: Lukas 2:1   

 
‘En het geschiedde in diezelve dagen, dat er een gebod uitging 
van den keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou 
worden.’  

 
Zingen:  

 
Ach, wie lopen daar zo eenzaam   
Langs de donk're huizenrij?  
Het zijn Jozef en Maria,  
Die zo ver van huis af zijn.  
  
Nazareth, het oude dorpje,  
't Ligt zo ver van Bethlehem.  
'Jozef 'k zou zo graag gaan rusten’, 
Fluistert zacht Maria's stem.  
 
Deur na deur gaat zachtjes open,  
Deur na deur gaat ook weer toe.  
Niemand laat hen binnenkomen,  
En zij zijn zo vreselijk moe.  

  
 
 



Opzeggen: Lukas 2:7  
 
‘En zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wond Hem in doeken 
en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen 
plaats was in de herberg.’  

  
 
 
 
 
 
 
 
Zingen:  

 
In Bethlehems stal lag Christus, de Heer',  
In doeken gehuld, als Kindje terneer.  
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis;  
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.  

  
Samenzang: 

 
Zo arm werd de Heer', der engelen Heer’,  
Die zondaren mint, zo nameloos teer;  
Die hun wil vergeven, hoeveel het ook zij;  
Zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.  

  

Groep 3/4: Heerlijkheidslicht 
 
Opzeggen: Lukas 2:8 

 
‘En er waren herders in diezelve landstreek, zich houdende in 
het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde.’ 

 
 



Zingen: 

Herders in diezelfde streek 
Zaten rustig, zo het leek. 
Samen hielden zij de wacht 
Bij hun schapen, heel de nacht. 
 
Maar opeens toen schrokken zij 
Want er stond een engel bij. 
Vrees vervulde heel hun hart 
Hun gedachten, ook verward. 
 
Deze lichtstraal was geen straf, 
Maar een boodschap die God gaf. 
Vrees niet, zei de engel toen, 
Luister nu wat God gaat doen. 
 
Want dit licht is heerlijkheid 
Waarmee God de mens verblijdt! 
Het verlicht de donk’re nacht, 
Straalt van Goddelijke pracht. 
 
Ik verkondig blijdschap nu 
Voor Gods volk en ook voor u. 
Jezus Christus, God en Heer’ 
Daalde op deez’ aarde neer. 
 
Ga maar kijken in de stad. 
In de kribbe ligt uw Schat! 
’t Kind in doeken, nog zo klein, 
Zal uw Zaligmaker zijn! 

 
 
 
 
 



Opzeggen: 
 
Zal het ook uw Zaligmaker zijn? Laat ons dan heengaan tot 
Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is. 

 

Zingen: 

Eeuwenlang geleden, in een donker dal, 
Zochten herders naar een Kindje, in een arme stal. 
Nog maar pas geboren, al zo lang verwacht, 
En er zongen eng’lenkoren door de nacht. 
Ze zongen: gloria, gloria! 
Voor het kindje klein en teer. 
Ze zongen: gloria, gloria! 
Voor de allerhoogste Heer’. 
 
Eeuwenlang geleden was ik er niet bij. 
Maar het wonder is gebleven, ook voor jou en mij. 
Want datzelfde Kindje, uit die arme stal, 
Eren wij nu als de Koning van ’t heelal. 
Ze zongen: gloria, gloria! 
Voor het Kindje klein en teer. 
Ze zongen: gloria, gloria! 
Voor de allerhoogste Heer’. 

 
Samenzang: 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. 

 

 



Groep 5: Heerlijkheidslicht 

Opzeggen: Lukas 2:25 
 
‘En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; 
en deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende 
de vertroosting Israëls; en de Heilige Geest was op hem.’ 

 
Opzeggen: Lukas 2:36a 

 
‘En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuël, uit den 
stam van Aser.’ 

 
Opzeggen: 

 
Anna en Simeon, 
Zij vertrouwden en geloofden, 
Ook al daalde reeds hun levenszon, 
Eens kwam de door God Beloofde. 

 
Zingen: 

 
O kom, o kom, Immanuël, 
Verlos Uw volk, Uw Israël, 
Herstel het van ellende weer, 
Zodat het looft Uw Naam, o Heer’! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

 
 
 
 
 
 
 
 



Opzeggen: 
 
Simeon, die de komst van Christus 
Had verwacht, reeds lange tijd, 
Wordt gedreven naar de tempel, 
Door des Heeren Geest geleid. 
’t Was beloofd, hij zou niet sterven 
Eer dat hij de Christus zag. 
En nu, komend in de tempel, 
Is ’t voor hem de grote dag. 
‘t Kindje in zijn armen nemend, 
Ziet hij ’t vol ontroering aan, 
Zegt, vervuld met grote vreugde, 
‘Nu kan ik in vrede gaan. 
Want mijn ogen hebben heden, 
Heer’, gezien Uw zaligheid 
Die Gij voor het oog der heid’nen, 
En voor Israël hebt bereid.’ 

 
Zingen: 

 
Nu laat U, Heer’, Uw knecht in vrede gaan. 
Ik heb Uw heil gezien, U hebt Uw Woord gedaan. 
Wat U hebt beloofd, wat U hebt beloofd, 
Wat U hebt beloofd is nu door U gedaan. 
 
U hebt verlossing voor Uw volk bereid; 
Voor ’t oog der wereld schittert nu Uw majesteit. 
Heerlijk is Uw Naam, heerlijk is Uw Naam, 
Heerlijk is Uw Naam, o God, in eeuwigheid. 
 
’t Licht der wereld breekt de duisternis. 
De mensen moeten horen dat er redding is. 
Vrede wie gelooft, vrede wie gelooft 
Vrede wie gelooft, dat Jezus Koning is. 

 



Opzeggen: 
 
Anna en Simeon, zij mochten in hun leven, 
Reeds tot aanschouwen overgaan. 
O, mochten ook wij allen, 
Eens in aanbidding voor Hem staan! 

 
Samenzang: Lofzang van Simeon:1 

 
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. 

 
 

Vertelling door Juf Holleman: De wijzen zien het Licht 
 
 
Samenzang: Psalm 72:10 en 11 

 
Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, 
't Gezegend heidendom 
't Geluk van dezen Koning prijzen, 
Die Davids troon beklom. 
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 
Bekleed met mogendheên; 
De HEER´, in Israël geprezen, 
Doet wond'ren, Hij alleen. 
 

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 
Men loov' Hem vroeg en spâ; 
De wereld hoor', en volg' mijn zangen, 
Met ‘Amen, amen’ na. 

 



Groep 2: De wijzen zien het Licht 

 
Zingen: 

 
Wijzen uit het oosten,  
Uit zo verre land,  
Zij zochten onze Heere, met offerand’.  
Z’offerden ootmoediglijk,  
Mirr, wierook ende goud.  
T’ ere van dat Kindje,  
Dat alle ding behoudt.  
Ontferm U Heer’. 

 
Opzeggen: 

 
De wijzen uit ’t oosten, 
Zij zagen een ster. 
Geboren de Koning! 
Maar waar is Zijn woning? 
Toch gaan zij hem zoeken, 
Al is ’t nog zo ver. 

 
Zingen: 

 
De wijzen, de wijzen, die gingen samen reizen.  
Vertrouwend op een Koningsster, zij wisten niet hoe ver. 
 
Zij volgden het teken, de dagen werden weken,  
dan klopt een rijke karavaan bij de paleispoort aan. 
 
De wijzen, de wijzen, die moesten verder reizen.  
De ster ging als een lichtend spoor, naar Bethlehem hen voor. 
 
Zij hebben gevonden, het Kind door God gezonden 
Dat Koning en Dat Knecht wil zijn voor ieder, groot en klein. 



Opzeggen: Matthéüs 2:11b 
 
‘En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem 
geschenken: goud en wierook en mirre.’ 

 
Samenzang: Psalm 136:1 

 
Looft den HEER’, want Hij is goed; 
Looft Hem met een blij gemoed; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

 

Groep 7: Eeuwigheidslicht 

 
Zingen: 

Door het heden, uit verleden, 
Gaat het Woord de wereld door. 
En zo velen die hier leden, 
Volgen immer in Zijn spoor. 
Al wie strijden door de tijden, 
Geeft het Woord een goede moed. 
En wie biddend Hem belijden, 
Worden in Zijn trouw behoed. 
Ja, Hij komt,  
Ja, Hij komt, 
Hij, de Alfa en de Omega, Hij heeft het laatste woord. 
Ja, Hij komt, 
Ja, Hij komt, 
Hij, de Alfa en de Omega, Hij heeft het laatste 
woord. 

 
 
 
 
 



Opzeggen: Openbaring 21:1 en 2a 
 
‘En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de 
eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee 
was niet meer. 
En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 
nederdalende van God uit den hemel.’  

 
Zingen: 

 
Ik zag het nieuw Jeruzalem, dat uit de hemel kwam, 
De stad waarin weerklinkt de stem van God en van het Lam. 
 
Wie diende, heerst nu mee met Hem - de nacht verliest het pleit; 
Uw licht, o stad Jeruzalem, is God, in eeuwigheid! 

 
Opzeggen: Openbaring 21:7 

 
‘Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn en hij 
zal Mij een zoon zijn.’ 

 
Zingen: 

 
Een lied uit duizend monden, van Mozes en het Lam 
Dat uit genâ de zonde voor eeuwig op Zich nam: 
U, Heer’ zij lof en ere voor ’t werk door U volbracht. 
Bij U, o Heer’ der heren: Hosanna! Nóóit meer nacht! 

 
  



Samenzang: Psalm 75:1 
 
U alleen, U loven wij; 
Ja, wij loven U, o HEER’! 
Want Uw Naam, zo rijk van eer, 
Is tot onze vreugd nabij; 
Dies vertelt men, in ons land, 
Al de wond'ren Uwer hand. 

 
 
Sluiting 
 
 
Dankgebed 
 
 
Samenzang: Ere zij God 

 
Ere zij God, ere zij God 
In de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde. 
In de mensen een welbehagen. 
Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
Vrede op aarde, vrede op aarde. 
In de mensen, in de mensen een welbehagen, 
In de mensen een welbehagen, een welbehagen. 
Ere zij God, ere zij God 
In de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde. 
In de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 

  



 
 
 
 
 
  



 

 
 

 


