
 

Kerkdienst: 9:30 uur            *1e Kerstdag zaterdag 25 december 2021*      te Scherpenzeel 
 
    Predikant: ds. Bert van de Bovekamp 
    Combo o.l.v. Sjaak Prins 
www.cgk-scherpenzeel.nl 
********************************************************************************************************************************* 

Thema: Glow in the dark!                          GEZINSDIENST                            
  
Zingen: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 
 

- Welkom 
- De Kerstkaars word aangestoken door:  

Lisa van den Berg. 
- Stil gebed, Onze hulp en groet 

                       
Zingen: Opwekking 527 – Licht in de nacht 
 

- Gebed 
 

Zingen: Ga je mee op zoek naar het Koningskind 
 

- Gedicht 
 
Zingen: Opwekking 595 – Licht van de wereld 
 

- Kerstevangelie 
 
Zingen: Jezus is geboren – Elly en Rikkert 
 

- Gedicht 
- Muzikaal intermezzo 

 
Zingen: In het licht – Sela 
 

- Kerstverhaal 
 
Zingen: Stille nacht, Heilige nacht (tekst zie beamer)  
 
Luisterlied: Kerstnacht boven Bethlehem – Sela 
 

- Kern van de boodschap 
- Dankgebed 
- Collecte: 1e Gipsy Mission, 2e Kerk, 3e Jeugdwerk 

 
Zingen: Ere zij God (tekst zie beamer) 

- Uitzending en zegen 
 
 
 
 
 
 
Bij het aansteken van de Kerstkaars 
De kaars voor kerst, die mag nu aan. 
laat ieder zien en horen: 
een grote ster is opgegaan. 
de Koning is geboren! 

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 
689  
Omschrijving:  
Collecte 25 december 2021 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Jezus zegt dat Hij hier van ons 
verwacht 
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 dat Hij ieders kaarsje ziet 
of het helder licht geeft of ook bijna 
niet. 
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn, 
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn. 
 
Jezus zegt ons: “Schijn voor Mij elke 
dag, 
als je and’ren naar de Here leiden 
mag”. 
Hij zal altijd helpen als er lichten zijn, 
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn. 
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…… 
 
Ga je mee op zoek 
Ga je mee op zoek naar het 
koningskind? 
Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die 
vindt. 
Ga je mee op zoek naar het 
koningskind? 
Want wie zoekt, die vindt! 
 
Ga je mee op reis? Wie weet lang en 
ver. 
Ga je mee op reis? Kijk, daar is de ster! 
Ga je mee op reis? Wie weet lang en 
ver, 
kijk daar is de ster! 

 
We hebben die ster daar in het westen 
gezien. 
De mooiste van de mooiste, de lichtste 
bovendien. 
Er is een kind geboren, een kind als 
nooit tevoren, 
Een heel bijzonder koningskind 
misschien… 
 
Ga je mee op zoek naar het 
koningskind?... 
 
Want wie zoekt, die vindt! (3x) 
 
Opwekking 595 
Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
Nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt,dat ik U wil kennen 
Heer, 
Bij U wil zijn elk moment. 
 
Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
Heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
Hemelse Heer, 
U,die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
Bent als een kind naar de wereld 
gekomen, 
Legde Uw heerlijkheid af. 
(Refrein) 
 
En nooit besef ik hoe U leed ) 
De pijn die al mijn zonde deed. )2x 
(Refrein) 
 
Jezus is geboren 
Kijk het is al donker, een ster schijnt op 
een stal. 
Maria krijgt een kindje, de hemel weet 
het al. 
Laat de wereld horen, Jezus is 
geboren. 
Laat de wereld horen, Jezus is de Heer. 
 
Het kindje noemde ze Jezus, Hij is 
Gods eigen Zoon. 
De Koning is geboren, een kribbe is 
Zijn troon. 
Laat de wereld horen, Jezus is 
geboren. 
Laat de wereld horen, Jezus is de Heer. 
 
De koeien en de schapen die loeien en 
blaten blij. 
Die zingen met de engelen, gezegend 
is Hij. 
Laat de wereld horen, Jezus is 
geboren. 
Laat de wereld horen, Jezus is de Heer. 
Laat de wereld horen, Jezus is 

geboren. 
Laat de wereld horen, Jezus is de Heer. 
 
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. 
 
(refrein) 
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. 
(refrein) 
 
In mijn donkere nacht 
verschijnt zijn licht 
en de duisternis 
krijgt het nooit in haar macht. 
 
Kerstnacht boven Bethlehem - Sela 
In de kerstnacht boven Bethlehem, 
sprak een engel uit de hemel. 
En hij maakte daar goed nieuws 
bekend: 
God is hier, zijn naam is Jezus! 
En opeens was daar een eng’lenmacht. 
Een hemels leger prees de schepper. 
 
(refrein) 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen. 
 
Laat de vreugde van de engelen 
ons vandaag opnieuw omgeven. 
Laat de echo van hun lofgezang 
blijven klinken in ons leven. 
Dat het hemels lied van toen die nacht 
overal nog is te horen! 
(refrein) 
 
Is er iets of iemand ooit te klein 
voor de God, die zelf een kind werd? 
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor 
mij. 
God werd mens tussen de mensen. 
Wat een wonder dat God met ons is! 
Liefde kent bij hem geen grenzen. 
(refrein) 
 

 


