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Donderdag 24 december 2020 – KERSTNACHT-JEUGDDIENST: aanvang 21.30 uur vanuit de Geref. Kerk 

Voorganger: Ds. J. van den Brink  

 

Zingen: Mercy Me - God rest ye merry gentlemen  
Engels 
God rest ye merry gentlemen, let nothing 
you dismay 
Remember Christ our Savior was born on 
Christmas Day 
To save us all from Satan's power when we 
were gone astray 
 
Refrein: 
O tidings of comfort and joy, comfort and joy 
 
From God our Heavenly Father a blessed 
angel came 
And unto certain shepherds brought tidings 
of the same 
How that in Bethlehem was born the Son of 
God by name 
Refrein 
 
Bridge: 
Joy to the world 
For Christ our Lord has finally come 
Let every heart receive its new born King 
Refrein 

Nederlands 
Moge God jullie heerlijke rust geven, mensen, laat 
niets je ontmoedigen! 
Herinner je dat Christus, onze Redder, met Kerst 
geboren is 
Om ons allemaal van Satans macht te redden 
terwijl wij verloren waren. 
 
Refrein: 
O, wat een boodschap van troost en blijdschap! 
 
Bij God onze hemelse Vader vandaan kwam een 
gezegende engel 
die aan zekere herders deze zelfde boodschap 
verkondigde, 
namelijk dat in Bethlehem de Zoon van God was 
geboren. 
Refrein 
 
Bridge: 
Blijdschap voor de wereld want Christus onze Heer 
is eindelijk gekomen! 
Laat ieder hart deze nieuwgeboren Koning 
ontvangen. 
O kom, heel de hemel en de schepping, zing! 
Refrein 

 
Welkom, aanroeping van God en groet van God  
 
Zingen: Gezang 125: 1, 4  en 5 met schriftlezingen uit Johannes 17 
 1. O kom, o kom, Immanuël, 
 verlos uw volk, uw Israël, 
 herstel het van ellende weer, 
 zodat het looft uw naam, o Heer! 
 Weest blij, weest blij, o Israël! 
 Hij is nabij, Immanuël! 
 

4. O kom, Gij sleutel Davids, kom 
en open ons het heiligdom; 
dat wij betreden uwe poort, 
Jeruzalem, o vredesoord! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

 5. O kom, die onze Heerser zijt, 
 in wolk en vuur en majesteit. 
 O Adonai die spreekt met macht, 
 verbreek het duister van de nacht. 
 Weest blij, weest blij, o Israël! 
 Hij is nabij, Immanuël! 
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Zingen: Lauren Daigle - Light of the world  
Engels 
The world waits for a miracle 
The heart longs for a little bit of hope 
Oh come, Oh come Emmanuel 
 
The 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 babies cry is the sound 
Of love come down 
Come down, Emmanuel 
 
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 
For all who wait, For all who hunger 
For all who've prayed, For all who wander 
Behold your King, Behold Messiah 
Emmanuel, Emmanuel 

Nederlands 
De wereld wacht op een wonder, het hart verlangt 
naar een beetje hoop. 
O kom, Immanuël! 
 
Een kind bidt en roept om vrede op aarde vanuit 
een zee van pijn. 
Kun je de engelen horen zingen: Glorie voor het  
 
Licht van de wereld, Hij is hier?! 
 
De dorst wordt gelest met de tranen van een 
moeder, 
Het gehuil van een baby is het geluid van de liefde 
die is neergedaald: Immanuël. 
 
Hij is het lied voor de mensen die lijden. 
Hij, de Messias, de Prins van de vrede is gekomen: 
Immanuël. 
 
Glorie voor het Licht van de wereld! 
Voor allen die wachten, hongeren, gebeden 
hebben, zich verwonderen: 
Hier is jullie Koning, Messias, Immanuël! 

 
Schriftlezing: Lucas 2: 1-20 (vertaling: HSV) 
 1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld 
 ingeschreven moest worden. 2 Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië 
 stadhouder was. 3 En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. 
     4 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, 5 om ingeschreven te worden 
 met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. 6 En het geschiedde, toen zij daar waren, 
 dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, 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 
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 werd. 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. 
 
Zingen: Reni en Elisa Krijgsman - Mensen zoals jij en ik 
 Misschien denk je weleens: “Ben ik wel zo bijzonder? Ik ben een heel gewone vent.” 
 Misschien denk je weleens: “Wat vindt Jezus nou van mij? 
 Zou Hij mij wel zien zitten als Hij wist wie ik écht ben?” 
 Denk nou niet te klein, of ben je soms vergeten aan wie Jezus allereerst verscheen? 
 
 Refrein 1: 
 Want degenen aan wie Jezus als eerste is verschenen waren mensen zoals jij en ik. (2x) 
 
 Misschien hoor je wel eens: “De redder is geboren! Daar in een stal in Bethlehem.” 
 Misschien denk je wel eens: “Heb ik dan redding nodig?  
 Ik leid gewoon mijn leven gewoon net als iedereen.” 
 Denk erover na, of ben je soms vergeten waarom Jezus in de wereld kwam? 
 
 Refrein 2: 
 Want degenen voor wie Jezus als eerste is gekomen, waren mensen zoals jij en ik. (2x) 
 
 Bridge: 
 Hij is de vrede in jouw strijd, de genezer van jouw pijn, 
 Hij is het antwoord als jij het niet meer weet! 
 Hij is altijd om je heen en Hij laat je niet alleen. 
 Er gaat een wereld voor je open als je dit weet. 
 Refrein 2 
 Refrein 1 
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Zingen: Fountainview Academy - Go light your world  

Engels 
There is a candle in every soul 
Some brightly burning, some dark and cold 
There is a Spirit who brings fire 
Ignites a candle and makes His home 
 
Carry your candle, run to the darkness 
Seek out the hopeless, confused and torn 
Hold out your candle for all to see it 
Take your candle, and go light your world 
Take your candle, and go light your world 
 
Frustrated brother, see how he's tried to 
Light his own candle some other way 
See now your sister, she's been robbed and 
lied to 
Still holds a candle without a flame 
 
Carry your candle, run to the darkness 
Seek out the lonely, the tired and worn 
Hold out your candle for all to see it 

Nederlands 
Er is een kaars in iedere ziel 
Sommigen branden fel, anderen zijn donker en 
koud. Er is een Geest, die een vuur brengt 
een kaars ontsteekt en het tot Zijn thuis maakt. 
 
Draag je kaars, ga naar de duisternis, 
zoek naar de hulpeloze, verwarde en verscheurde 
mensen, 
Houd je kaars hoog zodat iedereen het kan zien. 
Neem je kaars, en ga je wereld verlichten! 
 
Kijk naar je gefrustreerde broer, hoe hij 
geprobeerd heeft 
zijn eigen kaars op een andere manier aan te 
steken. 
Kijk nu, je zus is beroofd en voorgelogen 
en houdt nog steeds een kaars vast zonder vlam. 
 
Dus draag je kaars, ga naar de duisternis, 
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Take your candle, and go light your world 
Take your candle, and go light your world 
We are a family whose hearts are blazing 
So let's raise our candles and light up the sky 
Praying to our Father, in the name of Jesus 
Make us a beacon in darkest times 
 
Carry your candle, run to the darkness 
Seek out the helpless, deceived and poor 
Hold out your candle for all to see it 
Take your candle, and go light your world 
  

zoek naar de eenzame, vermoeide en versleten 
mensen,Houd je kaars hoog zodat iedereen het 
kan zien. Neem je kaars, en ga je wereld verlichten! 
Want wij zijn een gezin met een hart dat brandt, 
Dus laten we onze kaarsen hooghouden en de 
hemel verlichten, 
biddend tot onze Vader in de naam van Jezus: 
“Maak van ons een baken in de donkerste tijden.” 
 
Dus draag je kaars, ga naar de duisternis, 
zoek naar de hopeloze, bedrogen en arme mensen, 
Houd je kaars hoog zodat iedereen het kan zien. 
Neem je kaars, en ga je wereld verlichten! 

 
Zegen 
 
Licht in de nacht (remix) – Reyer en Ariën Vink 
 1. 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. 
 

2. 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.

 Refrein 1:  
 Prijs nu zijn naam, 
 samen met de engelen. 
 O, nacht vol licht, 
 o, nacht dat Jezus kwam. 
 o nacht vol licht 
 o nacht dat Jezus kwam. 

Refrein 2: 
Prijs nu zijn naam, 
de naam van alle namen, 
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid 
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid 
O nacht vol licht, 
O nacht dat Jezus kwam.

 


