
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                          
 

                                   
 

 



 
1.Introlied 
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 den dood; 
De nacht der zonde zal verdwijnen, 
Genade spreidt haar morgenrood. 
 
2.Opening en gebed door meester Ebbers 
 
3.Uit de Bijbel lezen: Lukas 2: 25-39 
 
4.Bijbelvertelling door meester Dirksen -   ‘Kerstfeest in de tempel’ 
 
5.Samenzang - Lofzang van Simeon: 1  Datheen 
Nu laat Gij Heer oprecht 
gaan in vreed’ Uwen knecht 
Naar Uw beloft’ gestadig 
Nadat mijn ogen klaar 
Hebben gezien voorwaar 
Uwen Heiland genadig. 
 
6.Groepen 6 - Gods belofte - 
Wat heeft de Heere de aarde mooi gemaakt. Alles was goed en Adam en Eva wandelden in 
de hof van Eden met God. Wat een vrede en rust kenden zij. Tot zij ervoor kozen om de 
Heere niet langer te gehoorzamen. Er kwam zonde, verdriet, ziekte en dood in de wereld. 
Toch liet de Heere de schepping en de mensen niet los. In Zijn grote trouw beloofde Hij dat 
de Verlosser komen zou om zondaren zalig te maken en terug te brengen bij Hem. 

Uit de Bijbel lezen: ‘Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus 

in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken.’ 1 Tim. 1:15 
 
Toen werd Hij gezonden, Hij Gods eigen Zoon. 
Hij daalde van de hoge, van ’s hemels troon. 
Toen werd Hij geboren in Bethlehems kleine stal; 
Wat zolang beloofd was,  
schenkt God nu in Zijn trouw.  
Hij is getrouw!  
 
Bedenk wat  tot je vrede dient  
en zie wat Hij heeft gedaan.  
Hij heeft hulp besteld bij een Sterke Held;   
Hij is de Middelaar!  
Wees mij o, Heer’ genadig, wees mij genadig Heer’.  

 



Kniel dan neer in Bethlehems kleine stal 
en zie wat Hij heeft gedaan. 
Hij heeft hulp besteld bij een Sterke Held,  
Vlucht tot de Middelaar!  
Wees mij o, Heer’ genadig, wees mij genadig Heer’.  
 
7.Groepen 5 - De komst van de Verlosser - 
Lang werd op de komst van de Verlosser gewacht. Maar God vervult Zijn beloften. Hij kwam 
niet met majesteit maar als een hulpeloze baby.  

Uit de Bijbel lezen: ‘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.’ Luk. 2 : 7-8 
 
In stille nacht daalt Jezus neer 
legt af Zijn majesteit, Zijn eer, 
laat hullen Zich in doeken. 
Wie zou in zulk een arme stal 
de God en Schepper van ’t heelal, 
de Heer der Heren zoeken? 
 
Hij komt uit ’s hemels heerlijkheid, 
maar vindt geen plaats voor Zich bereid, 
een kribb’ moet Hem ontvangen. 
Der vaad’ren wens wordt hier vervuld. 
Daar ligt om ’s werelds zondeschuld 
hun hoop en hun verlangen. 

 
Zijn komst verzoent ons weer met God. 
O welk een vreugd, o welk genot, 
wordt ons daardoor gegeven. 
De smaad, de vloek, de straf droeg Hij 
zodat de zondaar rein en vrij, 
in eeuwigheid zou leven.  
 
8. Samenzang Psalm 77 : 6 
Zou God Zijn gena vergeten, 
Nooit meer van ontferming weten? 
Heeft Hij Zijn barmhartigheên 
Door Zijn gramschap afgesneên? 
‘k Zei daarna: ‘Dit krenkt mij ’t leven; 
Maar God zal verand’ring geven, 
d’ Allerhoogste maakt het goed 
Na het zure geeft Hij ’t zoet.” 
 
9. Groepen 3 - Simeon - 
Gods belofte is vervuld! Maar dat grote nieuws gaat aan velen voorbij. Toch is er in 
Jeruzalem iemand die uitziet naar de komst van de Verlosser. In de tempel ontmoet hij het 
Kind waar hij zolang op heeft gewacht. 



Uit de Bijbel lezen: ‘En er was een mens in Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze 

mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige 
Geest was op Hem. En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest dat 
hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heeren zou zien.’ Luk. 2 : 25-26 
 
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. 
 
10.Samenzang Psalm 74 : 2 en 12 ( Let op met wisselzang!) 
( alle kinderen) Herdenk de trouw, aan ons voorheen betoond 
( alle kinderen) Denk aan Uw volk, door U vanouds verkregen 
( vrouwen)       Denk aan Uw erf, het voorwerp van Uw zegen 
( vrouwen)       Aan Sions berg, waar G’ eertijds hebt gewoond. 
 
( mannen)                  Gij evenwel Gij blijft Dezelfd’ o HEER’ 
( mannen + kinderen) Gij zijt vanouds mijn Toeverlaat, mijn Koning 
( allen)                       Die uitkomst gaaft en uit Uw hemelwoning 
( allen)                       Voor ieders oog, Uw haat’ren ging te keer. 
 
11.Groepen 4 - Anna - 
Simeon is niet de enige die uitziet naar de vervulling van Gods belofte! 

Uit de Bijbel lezen: Er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuël, uit de stam van Aser. 

Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man zeven jaren had geleefd van 
haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren, dewelke niet 
week uit de tempel, met vasten en bidden God dienende nacht en dag. En deze te dierzelver 
ure daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden, en sprak van Hem tot allen die de 
verlossing in Jeruzalem verwachtten. Luk. 2 : 36 – 38 
 
De tempeldeuren staan al open, 
Daar komt een oude vrouw, 
Van vierentachtig aangelopen 
Ze komt altijd heel trouw. 
 
Die vrouw is Anna, profetesse, 
Dochter van Fanuël, 



Ze dient de Heer’ met heel haar leven, 
Dat zien de mensen wel. 
Refrein: 
Jeruzalem, hoor toch naar mij want de Messias Die maakt vrij 
Hij is gekomen in de wereld, geloof in Hem! 
Jeruzalem, die Hem verwacht, die mag gaan leven uit Zijn kracht. 
Hij is gekomen op deez’ aarde, geloof in Hem 
 
De Heilige Geest laat het haar weten 
Ga nu de tempel in 
want de Messias is geboren 
er komt een nieuw begin 
Refrein 2x 

 

12.Groepen 7 - Toekomst belofte - 
God doet wat Hij belooft! De Verlosser is gekomen. Laten ook wij uitzien naar de vervulling 
van deze belofte: 

Uit de Bijbel lezen: ‘Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met 

Zijn engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen.’  
Mat. 16 : 27 

Uit de Bijbel lezen: ‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel 

en de eerste aarde was voorbij gegaan, en de zee was niet meer.’ Openb. 21: 1 
 
Eens zal de dag vol blijdschap zijn 
als God, de Heer’ der Heren. 
Als Koning van Zijn rijksdomein 
op aard’ zal triomferen.  
 
Refrein: 
Maar God alleen, Hij weet wanneer. 
O mens, blijf Hem verwachten! 
Eens komt die dag, die dag een keer. 
Waarop wij nu nog wachten. 
 
Eens zal de dag vol vreugde zijn 
als zij, die Hem geloven, 
verlost van alle angst en pijn, 
voor Zijne troon Hem loven.  
Refrein 
 
Eens zal de dag vol glorie zijn 
als wij Hem mogen eren. 
En loven met een groots refrein: 
‘Lof zij U, Heer’ der Heren!’ 
Refrein. 
 



13. Teamkoor -  'Once in Royal Davids city' 

14. Groepen 8 - Bezinning - 
God heeft Zijn belofte vervuld. Het mag ook vandaag weer klinken. Laten wij voor Hem 
knielen en Hem aanbidden. 

Uit de Bijbel lezen: ‘Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van Zijn weldaden; Die al uw 

ongerechtigheid vergeeft; Die al uw krankheden geneest; Die uw leven verlost van het 
verderf, Die uw leven kroont met goedertierenheid en barmhartigheden.’ Psalm 103 :2-4 
 

De morgen is gekomen, maar nog HEER’ is het nacht. 
De ster heeft wel geschenen, maar U heeft men veracht. 
De engelen, zij zongen, maar wie hoort nú hun lied? 
De herders knielden neder, maar wij HEER’, doen dat niet. 

 
Wij trekken door woestijnen. Maar óns geleid geen ster. 
Omdat wij U niet zoeken, blijft ook Uw licht ons ver. 
maar zijt Gij niet gekomen voor  ’t volk dat U niet zocht? 
En hen die U niet kenden, die hebt Gij vrijgekocht. 

 

’t Is weer advent en stralend ontsteekt G’ Uw grote licht! 
Wij staan met blinde ogen, HEER’ open ons gezicht! 
En open onze oren, opdat Uw vrede groet, 
onze nú stomme monden, voor eeuwig danken doet! 

15.Vrij verhaal door juf De Wit 

16.Samenzang Psalm 72: 10 en 11 ( met bovenstem door groep 7 en 8) 

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. 

17.Afsluiting door ds. A.A. Brugge 

18. Samenzang “Ere zij God” - staande 

 



Bij de uitgang is er een collecte, bestemd voor Stichting Steunfonds Israël. 

Deze stichting geeft financiële steun aan de verspreiding van het Evangelie in Israël en ondersteunt Messias-belijdende 
Joden in Israël. Tevens draagt de stichting bij aan de bewustwording en aan de kennis over Israël en het Joodse volk, in het 

bijzonder over de positie van de Messias-belijdende Joden.  
Steunfonds Israël is een stichting waarin vanuit verschillende kerken wordt samengewerkt en heeft als grondslag de Heilige 

Schrift en de Drie formulieren van Enigheid. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


