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U kunt thuis meekijken, of meeluisteren op dezelfde wijze als  
bij de zondagse kerkdiensten. 

 

Programma Kerstfeestviering 

 ouderenmiddag van de Hervormde gemeente te 

Lexmond  op woensdag 22 december 2021 

Aanvang uitzending half drie 
 

 

“Het Licht komt op aarde” 
 
 

 

 
 

Johannes 3 : 16. 
 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar het eeuwige leven 

heeft. 
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1 )     Opening en gebed  door dominee Vroegindeweij 
 

 2)      Zingen:   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 
 
             De hemelse eng'len 
             riepen eens de herders 
             weg van de kudde 
             naar 't schamel dak 
             Spoeden ook wij ons 
             met eerbied'ge schreden 
             Komt, laten wij aanbidden 
             Komt, laten wij aanbidden 
             Komt, laten wij aanbidden 
             die Koning 
 

O Kind, ons geboren 
liggend in de kribbe 
neem onze liefde                 Komt, laten wij aanbidden 
in genade aan                       Komt, laten wij aanbidden 
U, die ons lief hebt              Komt, laten wij aanbidden 
U behoort ons harte            die Koning 
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               3)   Gedicht:   

                   In den beginne was het woord, 
             op aarde is zijn stem gehoord 
             die spreken wil tot elk geslacht, 
             Hij werd geboren in de nacht. 

 
             
             Hij werd geboren in de nacht 

              die al het licht heeft voortgebracht, 
              aan zon en maan zijn teugel legt, 
              Hij is de Heer, Hij werd een knecht. 
 

                    Hij is de Heer, Hij werd de knecht, 
     op Hem wordt alle last gelegd, 
     Hij woont te midden van het kwaad, 
     Hij troont in onze lage staat. 
 

                    Hij troont in onze lage staat 
     waar al wat leeft verloren gaat, 
     Hij kwam toen niemand naar Hem riep, 
     dit licht dat zoveel luister schiep. 
 

                    Dit licht dat in het duister sliep 
 is God die ons bij name riep, 
 Hij roept totdat Hij wordt gehoord, 
 in den beginne was het woord.  
 4) Zingen: Stille nacht heilige nacht,vers 1,2 en 3 
 

            Stille Nacht, Heilige Nacht. 
            Davids Zoon, lang verwacht, 
            die miljoenen eens zaligen zal 
            werd geboren in Bethlehems stal. 
            Hij, der schepselen Heer 
            Hij, der schepselen Heer. 
 



4 

 

                        Hulp'loos kind, heilig kind, 

            dat zo trouw zondaars mint. 

            Ook voor mij hebt G'Uw rijkdom ontzegt, 

            werd G'in stro en in doeken gelegd. 

            Leer m'U danken daarvoor 

            Leer m'U danken daarvoor. 
 

.           Stille Nacht, Heilige Nacht, 

            Heil en vree wordt gebracht, 

            aan een wereld, verloren in schuld. 

            Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

            Amen! Gode zij eer 

            Amen! Gode zij eer! 

 

   5)  Lezen: Genesis 1 : 3 en 4 

En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag     
het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen 
het licht en de duisternis. 

     Lezen: Genesis 2  : 16 en 17 

En de Heere God gebood de mens: Van alle bomen mag u vrij 
eten, maar van de boom van kennis van goed en van kwaad, 
daarvan mag u niet eten,want op de dag dat u daarvan eet, 
zult u zeker sterven. 

     Lezen: Genesis 3  : 9 en 10 

En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? 
En Adam zei: ik hoorde uw stem in de hof en ik werd 
bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.  
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 6)     Zingen: Psalm 65 : 2  (niet ritmisch) 
 

            Een stroom van ongerechtigheden 
            Had d' overhand op mij; 
            Maar ons weerspannig overtreden 
            Verzoent en zuivert Gij. 
            Welzalig, dien Gij hebt verkoren, 
            Dien G' uit al 't aards gedruis 
            Doet naad’ren, en Uw heilstem horen 
            Ja, wonen in Uw huis. 
 
7)    Gedicht  van Co ‘t Hart 
  
      Jij die veel stille uren kent 
      Denk niet dat je vergeten bent, 
      God wil je horen! 
  
     Hij heeft nog nooit een kind van Hem 
     dat wilde luist’ren naar Zijn stem 
     uit ’t oog verloren. 
 

      Roep Hem dan aan! Vraag om Zijn kracht, 
      Hij Die je zelf tot bidden bracht,  
      geeft je Zijn zegen. 
 

      Dan zie je licht….waar het donker is 
      en kom je, juist in je gemis, 
      Zijn liefde tegen   
 

8)    Lezen:     Exodus 12: 5, 6, 7, 13 en 14 
U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van 
een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten 
nemen.  U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag 
van deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël 
zal het slachten tegen het vallen van de avond.   
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En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide 
deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen 
waarin zij het eten zullen.  En het bloed zal u tot een teken zijn 
aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u 
voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf 
teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet 
voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest 
voor de HEERE. U moet hem vieren als een eeuwige 
verordening, al uw generaties door.  
 

9) Gedicht:   Wij trekken nu het diensthuis uit, 
                       Egypte’s  rijkdom onze buit. 
                       De dood ging onze deur voorbij, 
                       want bloed was daar en bloed maakt vrij. 
                       En voor ons ligt nu de woestijn, 
                       waar God de Heer de gids zal zijn. 
                       En God heeft ons een land beloofd: 
                       de naam des Heren zij geloofd! 
         
                 Wij trekken door woestijn en zand, 
                 verlosten uit Egypteland. 
                 Geen vijand, die ons tegenstreeft, 
                 waar ons de Heer zijn zegen geeft. 
                 Wij trekken op de einder aan, 
                 waar al Gods poorten openstaan. 
                 Want God heeft ons een land beloofd: 
                 de naam des Heren zij geloofd!  
10) Lezen:    Jesaja 9: 1 en 5 
Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij 
die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen 
zal een licht schijnen. Want een Kind is ons geboren, een Zoon 
is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En 
men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, 
Eeuwige Vader, Vredevorst.        

javascript:toggle(divn14)
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 MEDITATIE 
 

        11) Zingen: 

             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 elke zondaar tot U vlieden, 
             dat al wat ademt voor U kniel'! 
             Des Heeren ijver zal bewerken, 
             dat Hij de zetel, u bereid, 
             met recht en met gericht zal sterken; 
             Hem zij de lof in eeuwigheid! 
 

P A U Z E   met muzikaal intermezzo  
 

 12)        Lezen: Micha 5: 1-4                                                    

En u Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de 
duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen Die een Heerser 
zal zijn in Israel. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van 
eeuwige dagen af.  Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd dat 
zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal de rest van Zijn 
broeders zich bekeren, met de Israelieten.  Hij zal staan en hen 
weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van de 
Naam van de HEERE, Zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu 
zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde.  Hij zal vrede 
zijn. 
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 13) Zingen:  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. 
                                                           
                Zij, die gebonden zaten 
                 in schaduw van de dood, 
                 van God en mens verlaten 
                 begroeten 't morgenrood. 
                                                                 
                  De zonne, voor wier stralen 
                  het nacht'lijk duister zwicht, 
                  en die zal zegepralen, 
                  is Christus, 't eeuwig licht! 
                                                    
                  Reeds daagt het in het oosten, 
                  het licht schijnt overal: 
                  Hij komt de volken troosten, 
                 die eeuwig heersen zal. 
     
      14) Gedicht:  ” Het Licht komt!” 

             Al dwaalt gij hier beneden 
              doodlopend in verdriet 
              zodat de dag van heden                        
              geen hand voor ogen ziet,                           
             blijf vol vertrouwen hopen,                            
              houd hoog uw hoofd gericht,                       
              en open wijd uw ogen:                               
              Gods licht is in het zicht! 
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             God dank, er is gekomen 

             een Gids in onze grot. 

             Wat heeft Hij meegenomen? 

             Een lamp, het licht van God! 

             Volg Hem, door alle gangen, 

             houd hoog uw hoofd gericht: 

             het donker wordt gevangen, 

             het licht krijgt overwicht! 

     

15)       Lezen: Lucas 1: 26-33 en 36 en 37 

In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden 

naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was,  naar 

een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam 

Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was 

Maria.  En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: 

Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent 

gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in 

verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de 

betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: 

Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij 

God.  En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u 

zult Hem de naam Jezus geven.  Hij zal groot zijn en de Zoon 

van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal 

Hem de troon van Zijn vader David geven,  en Hij zal over het 

huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 

Koninkrijk zal geen einde komen.   En zie, uw nicht Elizabeth is 

eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de 

zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. Want 

geen ding zal bij God onmogelijk zijn. 

javascript:toggle(divn29)
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16)   Zingen:  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.  
                     
                    Want ziet om ’s Heeren daan  
                   zal elk geslacht voortaan 
                   alom mij zalig spreken; 
                   wijl God na ramp en leed, 
                   mij grote dingen deed; 
                   nu is Zijn macht gebleken. 
 

                   Hoe heilig is Zijn naam! 
                   Laat volk bij volk te saam 
                   barmhartigheid verwachten; 
                   nu Hij de zaligheid, 
                   voor die Hem vreest, bereidt, 
                   door al de nageslachten. 
 

17)      Lezen:  Lucas 2: 1-7                                                        
En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van 
keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden.  
Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië 
stadhouder was.  En ze gingen allen op weg om ingeschreven te 
worden, ieder naar zijn eigen stad.  Ook Jozef ging op weg, van 
Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, 
die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van 
David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn 
ondertrouwde vrouw, die zwanger was.  En het geschiedde, toen 
zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou  
en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken 
en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was 
in de herberg.                                                                                                                           
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 18)           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. 
 
         Zo arm werd de Heer, der engelen Heer, 
         Die zondaren mint, zo nameloos teer; 
         Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij; 
         zo arm werd de Heiland voor u en voor mij. 
 

         U wijd ik mijn vreugd, mijn leven mijn hart. 
         Bij U wil ik zijn, in blijdschap en smart. 
         Geef Gij mij een harte dat steeds U bemint, 
         dan ben ik van nu aan voor eeuwig Gods kind 
 

 19)  Lezen: Lucas 2: 8-13 
En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in 
het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde.  En 
zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van 
de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd.  
En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik 
verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 11 
namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker 
geboren is; Hij is Christus, de Heere. 12 En dit zal voor u het 
teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en 
liggend in de kribbe. 
En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse  
legermacht, die God loofde en zei:  

 

 “EER ZIJ GOD IN DE HOGE HEMELEN” 
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20)   Zingen :  Eer zij God in onze dagen,  
                           eer zij God in deze tijd.  
                           Mensen van het welbehagen, 
                           roept op aarde vrede uit.  
                           Glo…ria,in excelsis Deo.   
                           Glo….ria, in excelsis Deo. 
      
                          Eer zij God die onze Vader  
                          en die onze Koning is.  
                          Eer zij God die op de aarde,  
                          naar ons toe gekomen is.  
                          Gloria, in excelsis Deo.   
                          Gloria, in excelsis Deo.  
 

                         Lam van God, Gij hebt gedragen,  
                         alle schuld tot elke prijs,  
                         geef in onze levensdagen,  
                         peis en vreê kyrieleis.  
                         Gloria,  in excelsis Deo.   
                         Gloria, in excelsis Deo. 
 
 
 21)  Lezen:   Lucas 2: 15, 16 en 17 
  
En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren 
naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij nu 
naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat 
de Heere ons bekendgemaakt heeft.                En zij gingen met 
haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de 
kribbe.  Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het 
woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. 
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22)   Gedicht van A.F. Troost 
   
  Wees stil en kom wat dichterbij –  
  Kind van Bethlehem; 
  het einde, het begin is Hij; 
  niets kan ik zonder Hem! 
 
 Hij is mijn water en mijn brood, 
 het Licht rondom mij heen, 
 mijn leven, midden in de dood –  
 Hij laat mij niet alleen. 
 
 Hij is de deur die openstaat 
 en achter mij zich sluit, 
 de Herder die met raad en daad 
 mij voorgaat, in en uit. 
 
Hij is een weg, recht door de zee, 
mijn pad in de woestijn. 
Zijn ja is ja, Zijn nee is nee, 
Zijn woord zal waarheid zijn. 
 
Hij is de wijnstok die mij draagt, 
geplant in Bethlehem; 
Hij geeft mij meer dan God mij vraagt: 
mijn vruchten zijn uit Hem! 
 
Wees stil en kom wat dichterbij 
en zeg mij zingend na: 
Begin en einde, dat zijt Gij, 
Alfa en Omega! 
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23) Zingen:  
          
         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. 
 
                 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, U stem wil ik horen. 
          Schijn in mij, schijn door mij. 
 
                 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. 

 
 
                       P A U Z E   met muzikaal intermezzo 
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24)    LUISTERLIED  door  kinderen: 

               

               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 

               O koning, wil ons horen 
               Er is een prins geboren 
               In ‘t OOSTEN  is zijn ster gezien 
               Staat hier zijn wieg misschien 

                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 

 
25)  Kerstverhaal:  “De ster op het Oosteind….. 

 
26)       LUISTERLIED,  kinderstemmen 
      
      God heb ik lief, want die getrouwe Heer’ 
      Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 
      Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem al mijn dagen. 
      Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer 
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27)   Sluiting met dankgebed  en zingen van het  
                            “ 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. 

 

 
 

    Wij wensen U allen Gezegende Kerstdagen toe en een    
    goed 2022.    Mogelijk eenzaam…….maar niet alleen.                        

 

  


