
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Wise (wo)men still seek Him 
 

 

 
Organisatie: Jongensclub ´De HEERE is mijn Herder´ en 

meidenclub ´Mirjam´ 

Kerstavond 
18 december 2020 

 

 
 

Livestream Hervormd Streefkerk om 19:30 uur 



 

 

1. 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.  
 
2. 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.  
 

3. Het licht van de Vader, licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 
goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,   
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 

 
Programma: 
1. Opening: Wendy Rietveld 
 
2. Samenzang 

Lied: ‘Komt allen tezamen’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3. Schriftlezing door Sofie 
Lucas 2: 7 – 20  

De herders en de engelen 

7. 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.  

8. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het 

open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde.  

9. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van 

de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd.  

10. 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 geboren is de Zaligmaker, in de stad van 

David; 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.  

13. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse 

legermacht, die God loofde en zei:  

14. Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in 

mensen een welbehagen.  

15. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar 

de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar 

Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons 

bekendgemaakt heeft.  

16. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje 

liggend in de kribbe.  

17. Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend 

dat hun over dit Kind verteld was.  

18. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de 

herders tegen hen gezegd werd.  

 



 

 

1. 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.  
 

 2. Hulploos Kind, heilig Kind,  
Dat zo trouw zondaars mint,  
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.  
Leer me U danken daarvoor.  
Leer me U danken daarvoor.  
 
3. Stille nacht, heilige nacht!  
Vreed' en heil wordt gebracht  
aan een wereld, verloren in schuld;  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen! Gode zij eer. 
Amen! Gode zij eer.  
 

 

 

19. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar 

hart.  

20. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God 

om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken 

was. 

 

4. Samenzang 
Lied: ‘Stille nacht’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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) 
 

En nooit besef ik hoe U leed,  

De pijn die al mijn zonde deed.  

 

 
 

 
5. Sketch ‘Waar is God nu?’ 

 

6. Samenzang 
Lied: ‘Licht van de wereld’ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
7. Schriftlezing door Christian en Kevin 
1 Johannes 4: 7 – 21   

Gods liefde drijft tot wederliefde 

7. Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en 

ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.  

8. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.  

9. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn 

eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven 

door Hem.  

10. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij 

ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.  

11. Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.  

12. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God 

in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. 

13. Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij 

ons van Zijn Geest gegeven heeft.  

14. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden 

heeft als Zaligmaker van de wereld.  

15. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij 

in God.  

16. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. 

God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.  

17. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij 

vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals 

Hij is, zijn ook wij in deze wereld.  

18. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de 

vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet 

volmaakt in de liefde.  

19. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.  

 



 

 

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. 
 
 
 
 

 

 

20. Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder 

haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet 

liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft?  

21. En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn 

broeder moet liefhebben. 

 
8. Sluiting: Gijsbert van der Heiden 
 
9. Samenzang  
Lied: ‘Ere zij God’ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Fijne kerstdagen en een 
gezegend 2021! 

Bedankt voor het luisteren! 

 
Om het plaatselijk jeugdwerk te steunen, kan geld overgemaakt 

worden op: NL87 RABO 0361 7031 47 t.n.v. CvK 
 


