
 
Kerkdienst: 09.30 uur.                             *woensdag 25 december 2020*                                       te Scherpenzeel. 

 
Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel. 

m.m.v.     het Combo o.lv. Sjaak Prins 

internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl                                                                  GEZINSDIENST 

*********************************************************************************************************************** 
Na binnenkomst van de predikant / kerkenraad gaat de gemeente staan. 

 
 
 
 
 
 
- Woord van welkom. 

- Lied: “Als alles duister is”.(Sela).  

- Aansteken van de Kerstkaars en lezing door Ruben Terlouw: 

- Lied: “Opwekking 525.(staande). 

- Lied: “Zolang gewacht” door de kinderen. 

- Stil Gebed, “Onze hulp” en groet.(hierna zitten) 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

- Lied: “Light of the world” door Anne en Mirre. 

- Filmpje over het project van het Bijbeluur: “Dichtbij het licht”. 

 - Lied: “Wachten op het wonder” .(kinderlied)  

- Bijbellezing: Johannes 1 : 1 – 5 (NBV). 

 - Lied: “In het licht” (Sela). 

- Verkondiging  met als thema: 

       “JEZUS IS HET WARE LICHT!” 

- Lied: Opwekking 527. 

- Dankgebed / gebeden. 

 - Lied: “Immanuël”. 

- Inzameling: 1e coll. diaconie.  

-                2e coll. kerk. 

-                3e coll. eigen jeugdwerk. 

- Lied: Liedboek 134 vers 1, 2 en 3. 

- Uitzending en Zegen. 

- Lied: “Ere zij God”. 

 

  

 

 

 

 
 
*********************************************************************************************************************** 
                                                                  (Alle liederen staan afgedrukt) 

Overmaken 

NL 02 ABNA 048 3200 689  

Omschrijving: 
Collecte 25 december 2020 

iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 

Gods’ Zoon is het ware licht, dat schijnt voor alle 
mensen. Hij kwam naar de wereld. Gods’ Zoon is een 
mens geworden. Hij heeft bij ons gewoond. In Hem 
hebben wij Gods’ hemelse macht gezien. Hij is Gods’ 
enige Zoon, Die bij de Vader vandaan gekomen is. In 
Hem waren Gods’ liefde en trouw volledig aanwezig. 



ALS ALLES DUISTER IS (Sela) 
Als alles duister is, 
Ontsteek dan een lichtend vuur 
Dat nooit meer dooft, 
Een vuur dat nooit meer dooft. 
 
OPWEKKING 525 
Jubel het uit, de Heer is hier; 
ontvang het Koningskind! 
Als Redder van de aarde, 
geeft Hij het leven waarde. 
Dus hemel en aarde, zingt! (2X) 
Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt! 
 
Jubel het uit de Heer regeert; 
wees blij, verhef je stem! 
Zing als de schepping juicht, 
aanbiddend voor hem buigt; 
Een vreugdelied voor Hem,(2X) 
Een vreugde-, een vreugdelied voor Hem. 
 
Zijn koningschap zal eeuwig zijn, 
rechtvaardig en vol kracht! 
Laat ieder volk op aarde, 
Zijn heerlijkheid ervaren; 
De liefde die Hij bracht,(2X) 
De liefde de liefde die Hij bracht. 
 
ZO LANG GEWACHT 
(Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld) 
 
Zo lang gewacht 
Nu is het zo ver 
In de donkere nacht 
Flonkert een ster 
En ik hoor de blijde engelenkoren 
Nu is de Redder geboren 
 
Zo lang gewacht 
Nu is het zo ver 
In de winterse nacht 
Glinstert een ster 
En ik zie een nieuwe morgen gloren 
Nu is de Redder geboren 
 
zo lang gewacht 
Nu is het zo ver 
In de stille nacht 
Blinkt er een ster 
Nu klinkt het van de klokkentoren 
Nu is de Redder geboren 
 
Bim bam bim bam 
Ding dingedong 
Ding dingedong 
Ting ting ting 
Ting ting ting 
Nu is de Redder geboren 
 
LIGHT OF THE WORLD. (Lauren Daigle) 
The world waits for a miracle 
The heart longs for a little bit of hope 
Oh come, oh come, Emmanuel 
A child prays for peace on Earth 
And she's calling out from a sea of hurt 
Oh come, oh come, Emmanuel 
 
And can you hear the angels singing 
Glory to the light of the world 
Glory the light of the world is here 
 
The drought breaks with the tears of a mother 
A baby's cry is the sound of love 
Come down, come down, Emmanuel 
 
Oh, He is the song for the suffering 
He is Messiah, the Prince of Peace has come 
He has come, Emmanuel 
      Glory to the light of the world(4X) 
For all who wait 
For all who hunger 
For all who've prayed 
For all… 
 

WACHTEN OP HET WONDER 
(Tekst & Muziek: Rikkert Zuiderveld) 
 
Wachten op het wonder 
Wachten op het kind 
Wachten op het wonder 
Dat een nieuwe tijd begint 
Immanuël Immanuël 
God zal met ons zijn 
 
Wachten op het wonder 
Wachten op het licht 
Wachten op het wonder 
Van dat heerlijke bericht 
Immanuël... 
 
Wachten op het wonder 
Wachten op Gods stem 
Wachten op het wonder 
Dat Hij doet in Bethlehem 
Immanuël... 
 
IN HET LICHT (Sela) 
In de donkere nacht 
verschijnt een licht 
en de duisternis 
krijgt het niet in haar macht. 
 
Eeuwenlang al voorzegd: 
het woord van God 
dat geboren wordt. 
Hoop waar de wereld op wacht. 
 
In het licht van Gods Zoon, 
zien wij zijn goedheid, 
zijn waarheid. 
In het licht van Gods Zoon, 
brengt Hij in kleinheid 
zijn grootheid dichtbij. 
 
Niemand ziet Gods gezicht, 
maar in zijn zoon 
wordt Hij een persoon, 
maakt Hij bekend wie Hij is. 
 
In mijn donkere nacht 
verschijnt zijn licht 
en de duisternis 
krijgt het nooit in haar macht. 
 
LICHT IN DE NACHT. (Opwekking 527) 
Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken, 
dit is de nacht dat Zijn leven begon. 
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken, 
totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; 
Stralend breekt die held're morgen aan. 
  
Prijs nu Zijn naam, 
samen met de engelen. 
O, nacht vol licht,              ) 
O, nacht dat Jezus kwam ) 2x 
   
Wat Hij ons leert, is geven om een ander; 
liefde alleen is de weg die Hij wees. 
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden. 
  
Vrij van het juk van verdrukking en vrees. 
Uit ons hart en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. 
  
Prijs nu Zijn naam, 
de naam van alle namen, 
en geef Hem glorie ) 
in alle eeuwigheid.  ) 2x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMMANUËL 
Want een kind is ons geboren 
en een zoon gaf God aan ons. 
De heerschappij rust op zijn schouder 
en zijn naam zal zijn: 
 
refrein 
Wonderbare Raadsman, 
Machtige God, Eeuwige Vader, 
de Vredevorst, 
Immanuel, God met ons. 
Immanuel, God met ons. 
 
strofe 2 
Want alzo lief had God de wereld 
dat Hij zijn Zoon gegeven heeft. 
Iedereen die in Hem gelooft, 
leeft in eeuwigheid. 
 
LIEDBOEK 134 
Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, 
Gloria 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. 
 
 
ERE ZIJ GOD (staande) 
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… 
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