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In die begin was daar niks. Alles was donker. Daar was nie ‘n aarde of

planete of sterre of bome of blomme nie. Net God was daar. God, die

Here, was nog altyd daar.

Omdat God se hart vol liefde is, wou Hy nie alleen wees nie. Daarom

het God besluit om die aarde en alles wat ons kan sien te maak. Deur

sy Gees en sy Woord het Hy alles gemaak. Eers het God gesȇ: “Laat

daar lig wees” en daar was lig! God het niks nodig gehad om die lig te

maak nie. Hy het net gepraat. Wat die Here beveel, gebeur altyd. Hy

het van die lig gehou. Hy het die lig en die donker van mekaar geskei.

Soms was dit donker en soms was dit lig. Die lig het Hy “dag” genoem,

en die donker het Hy “nag” genoem.

Genesis 1:1-5



1. Kom besing die kersgebeure die heil’ge nag.

Hoop word daar opnuut gebore so lank verwag.

In ’n krip lȇ Hy, die Redder.

Kom ons dra die boodskap verder;

Hoor die boodskap van verlossing die heil’ge nag.

KOM BESING DIE KERSGEBEURE 

(VONKK 414)
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2. Uit ’n maagd word Hy gebore die heil’ge nag

vir ‘n wȇreld wat verlore na liefde smag.

“Eer aan God!” sing eng’lekore.

“Christus is vandag gebore.”

God word mens in hierdie Kindjie die heil’ge nag.



3. Kom besing die Hemelkoning op hierdie dag.

Deur Hom is verlossing moontlik deur God se krag.

Seun van God, ons lig en lewe

U is liefde, vreugde, vrede.

God die Seun, ons buig nou voor U op hierdie dag.



Hoe kan ‘n jongmens ‘n skoon lewe lei? Deur gehoorsaam te wees aan u woord.

U woord is ‘n lamp vir my voete en ‘n lig op my pad.

U voorwaardes is wonderlik; daarom gehoorsaam ek hulle. Begrip van u woord

bring lig; dit gee insig aan die eenvoudige.

PSALM 119: 9,105,129-130



HIDDEN IN MY HEART

I long, O God, to have your word

Hidden within my heart,

So it will be a lamp to my feet

And a light unto my path

Then I may know where I should walk,

Where your spirit is leading me,

To know more clearly the right 

direction,

Though the future, I cannot see

I pray that I’ll forever hunger

For your word, O Lord,

To draw deep from your living water

And be satisfied once more

For I long to be continually washed

With the water of your word,

To have it deep within my soul

So it may quench my thirst

Teach me the truths in your word,

Reveal to me what it means,

Open my eyes to all the mysteries

And the truths still yet unseen

I want to walk uprightly, Lord,

To never go astray,

Your word, O Lord, is the guide I 

need

To keep me in your ways

I thank you, Lord, for your word,

The bread that feeds my soul

And I continually feed on it

From now until I grow old

So teach me, Lord, while I am young

So it will not depart,

But will keep your word alive within,

Hidden in my heart
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Nogtans sal daardie tyd van donkerte en wanhoop nie vir altyd aanhou nie. Die land van

Sebulon en Naftali sal gou verneder word, maar daar kom ‘n tyd dat Galilea van die

heidene, wat langs die pad tussen die Jordaan en die see lȇ, met heerlikheid gevul sal

word.

Die mense wat in die donkerte geleef het, sal ‘n groot lig sien. Die lig sal skyn op almal in

die land waaroor die dood ‘n skaduwee gegooi het. Israel sal weer groot wees, en sy

mense sal bly wees soos mense bly is tydens die oestyd. Hulle sal roep soos soldate wat

bly is oor die buit. Want God sal die kettings wat sy volk vasbind, en die sweep waarmee

hulle geslaan is, stukkend breek. Hy sal maak net soos op die dag toe Hy Midian verslaan

het deur Gideon se klein groepie soldate. In daardie dag van vrede sal elke skoen wat in

die oorlog gebruik is en altyd uniform wat met bloed bevlek is, verbrand word. Want ‘n

Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee. Hy sal die heerser wees met die

koninklike titels: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.

JESAJA 8:23-9:1-5
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Lukas 2:1-7

In daardie tyd het keiser Augustus gesȇ al die mense

oor wie hy regeer, moet hulle laat registreer. Sirenius

was die goewerneur wat in daardie tyd oor die

provinsie Sirië regeer het. Al die mense het gegaan

om te registreer, elkeen het gegaan na die stad waar

sy familie altyd gewoon het. Josef het in Nasaret in

Galilea gewoon, maar hy moes na Betlehem gaan

om te registreer.

Betlehem was die stad van koning Dawid, en Josef

was van die nageslag van koning Dawid. Josef was

verloof aan Maria. Sy was swanger en sy het saam

met Josef gegaan. Toe hulle in Betlehem was, het dit

tyd geword dat Maria haar baba moes kry. Haar

Seun is gebore. Hy was haar eerste kind. Sy het

Hom toegedraai in doeke en Hom neergesit in ‘n krip,

want daar was nie vir Josef en Maria plek waar die

ander mense gebly het nie.



IN DIE STAL VAN BETLEHEM

- Elizabeth van der Merwe



Kom, kinders, besing met ‘n vrolike stem

die wonder van God in die stad Betlehem,

want daar is die Heiland gebore, dié nag,

die hoop van die wêreld, deur eeue verwag.

KOM, KINDERS, BESING MET ‘N VROLIKE STEM 
(349)

STAAN



Geringe klein dorpie in duister gehul,

‘n heilswoord is deur

dié geboorte vervul:

Die lig van die wêreld

Die God’like Kind,

Is Jesus in wie ons die saligheid vind!



In need’rige krip

Was sy bedjie berei –

Die Kind wat die harte van almal verbly.

Omhoog, uit die hemel,

sing engele eer,

die herders en wyses

kom kniel voor Hom neer.



Ons bring soos die herders

en engele weer

aan Hom alle hulde,

ons Heiland en Heer.

Verlos van die sonde,

besing ons tesaam

die roem en die eer

van sy heerlike Naam.



Die Woord was daar voor alles begin het.  Die Woord was by God en die 

Woord was self God.  Hy was in die begin by God. God en die Woord het 

alles gemaak.  God het niks alleen gemaak nie.  Hy en die Woord het alles

gemaak.  Die Woord het die lewe gebring, en hierdie lewe was die lig vir

die mense.  Hierdie lig skyn in die donker, en die donker kon nie die lig

doodmaak nie.  God het ‘n man gestuur, sy naam was Johannes.  Hy het 

gekom om vir die mense te vertel van die lig, sodat almal wat dit hoor, 

kon glo.  Johannes was nie self die lig nie, maar hy moes vir die mense

kom vertel van die lig.  Die Woord was die ware lig.  Hy moes vir al die 

mense lig bring.  Hy het klaar begin om na die wêreld te kom.  Die Woord

was in die wêreld.  God en die Woord het die wêreld gemaak, maar die 

mense van die wêreld wou nie die Woord ken nie.



Hy het na sy eie mense toe gekom, maar hulle het Hom nie aanvaar nie.  Party mense het 

Hom aanvaar en hulle het in Hom geglo.  Hy het vir hulle gesê hulle mag kinders van God 

wees.  Elke mens het ‘n pa, maar die kinders van God het nóg ‘n pa.  Hulle Vader is God 

self.  Die Woord het mens geword en Hy het by ons kom woon.  Toe ons die wonderlike

dinge sien wat Hy doen, het ons geweet dat Hy God is.  Niemand anders was soos die 

Woord nie, net Hy het van die Vader gekom.  Hy het vir ons gewys dat God altyd genadig

is.  Johannes het vir die mense vertel van die Woord.  Hy het gesê: “Hy is die Een, ek het 

van Hom gepraat toe ek vir julle gesê het: “ ‘Iemand sal kom nadat ek gekom het.  Maar 

Hy is belangriker as ek, want Hy was daar lank voor my.’ “

Die Woord is vol genade.  Ons het genade gekry van Hom, baie genade.  Moses het die 

wette gebring, maar Jesus Christus het die genade gebring wat nooit ophou nie.  

Niemand het vir God gesien nie, nog nooit nie.  Maar Jesus Christus het vir ons duidelik

kom sê hoe God is.  Niemand anders is soos Jesus nie, Hy is self God en Hy is altyd naby

die Vader.

Johannes 1:1-18





HOOR DIE BLYE TYDING (VONKK 245)

KOOR

1: Hoor die blye tyding: Jesus het gekom.  

Daar is nou bevryding-Jesus het gekom!

REFREIN: Halleluja! Sing dit weer en weer: 

Jesus Christus het gekom!

Ja, Jesus Christus het gekom! (x2)

2: Masters in this hall, come, here the news 

today.  This is Christ, the Lord, O Masters be ye 

glad!

REFREIN

3: Then to Bethlehem we went to see the Lord.

Wondrous joy we had this little babe to see.

REFREIN

4: Ons is nou getuies wat met vreugde sing- vir

die hele wêreld hierdie boodskap bring.

REFREIN

Jesus het gekom!



Toe Jesus sien dat so baie mense na Hom kom luister, het hy teen ‘n berg uitgeklim en vir die mense

gesȇ om te gaan sit sodat almal Hom kon sien en hoor. Hy het vir hulle vertel watter dinge God van sy

kinders verwag. God wil hȇ hulle moet weet dat niemand sonder Hom kan klaarkom nie. Sy kinders moet

soos sout en lig in die wȇreld wees. Soos sout kos lekker laat smaak, moet ons die lewe vir ander mense

lekker maak. En soos lig in die donker skyn sodat ons kan sien, moet mense aan ons lewens kan sien

dat dit wonderlik is om God se kinders te wees.

“Julle is die lig wat die wêreld moet verlig. ‘n Stad wat bo-op ‘n berg lȇ, kan mos nie weggesteek word

nie! ‘n Mens steek ook nie ‘n lamp op en maak dit dan onder ‘n emmer toe nie. Allesbehalwe! Jy sit dit

bo-op ‘n lampstaander. Dan maak dit lig vir almal in die huis. Julle moet so voorbeeldig lewe dat julle ‘n

helder lig sal laat uitstraal. Dan sal die mense dit sien, en julle Hemelse Vader daarvoor prys!”

MATTEUS 5:14-16



FLAM 440

Maak oop ons oë in donker nag

skyn met u helder lig,

kom brand ’n vuur hier 

in ons harte vir u Koninkryk.

SIT



Kom wys die nood wat roep na U 

waar ons u hoop kan dra,

kom skink u woorde in ons gees 

dat ons kan lewe bring.



Kom helder Lig 

en skyn deur ons met waarheid.

Kom liefdeslig 

en maak ons lewens bruikbaar.

Ons wil U dien 

met harte wat bereid is,

U liefde gee 

vir mense in gebrokenheid.



Kom werk deur ons, 

stuur ons met liefde 

wat verlossing bring.

Vul ons met vreugde 

gee ons krag 

dat ons u beeld kan dra.



Ons gee ons hande voete lippe

gee onsself vir U.

Mag al ons woorde, dade, denke 

u groot Naam uitskree.



Kom helder Lig 

en skyn deur ons met waarheid.

Kom liefdeslig 

en maak ons lewens bruikbaar.

Ons wil U dien 

met harte wat bereid is,

U liefde gee 

vir mense in gebrokenheid.
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Maak ons oë oop 

as ons die nag in kyk.

Wys ons die hoop 

wat duisternis laat wyk.

Gee ons woorde, Heer, 

waarmee ons wyd kan loop.

Week ons met waarheid

breek ons bekers oop.



Lig vir die wêreld, 

kom skyn deur ons.

Skyn in die donker 

met liefde wat verlos.

Stuur ons met lewe 

vol van helder hoop



Kom vul ons o Gees 

om sout te kan wees.

Lig vir die wêreld 

kom skyn deur ons.



Heer, ontmoet ons hier, 

woon in ons lofgesang.

U is die rykdom 

waarna ons verlang.

As u lig ons lei, 

ons na die wêreld stuur.

Seën ons met volheid 

vul ons met u Vuur.



Lig vir die wêreld, 

kom skyn deur ons.

Skyn in die donker 

met liefde wat verlos.

Stuur ons met lewe 

vol van helder hoop.



Kom vul ons o Gees 

om sout te kan wees.

Lig vir die wêreld 

kom skyn deur ons.



Kom Jesus skyn 

laat donker verdwyn,

skyn in die nag,

laat breek die dag.



Vader salf ons oë 

raak ons met deernis aan.

Ons wil u hart 

vir verlorenes verstaan.

Laat ons u wyn en melk neem 

vir dié sonder geld

en lewensbrood vir hul 

wat dit nie kan koop.



Lig vir die wêreld

kom skyn deur ons!



“Ek is die lig vir die mense

van die wêreld.  Elkeen wat 

My volg, sal nie in die donker

loop nie.  Hy sal die lig hê

wat lewe gee.” Johannes 

8:12

Gemeente steek kerse aan terwyl ensemble speel.



VONKK  385
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2: Herders vertrek 

– die hoop leef in hul harte –

na Betlehem om die Kindjie te sien.

Toe hul Hom kry, in doeke by Maria,

het hul gekniel voor die klein 

Koningskind.

Die Koning van die hele wye wêreld

het hul gevind in Betlehem se stal.



Hy is die Heer, Gestuurde uit die 

hemel!

ʺHosanna! Hosanna!ʺ sy vrede 

breek nou deur,

ʺHosanna! Hosanna!ʺ die heilige 

nag.



3: Jesus, ons Heer, U leer ons leef 

met deernis –

u wet is liefde en vrede u wil.

U breek die juk; die kettings van die sonde 

het ons as mense vir eeue gebind.

'n Lied van vryheid klink oor heel die aarde.

Ons prys sy Naam, besing die Heer se mag:



ʺJesus is Heer! 

Kom prys sy Naam, o mensdom!ʺ

ʺHosanna! Hosanna!ʺ sy vrede 

breek nou deur.

ʺHosanna! Hosanna!ʺ die heilige 

nag.



Jerusalem, jy moet opstaan, jy moet jou

lig laat skyn, want jou lig het gekom, die 

lig van die Here self sal op jou skyn.  

Ja, kyk, dit is donker oor die aarde, oor

al die volke.  Maar die Here gee vir jóú

lig, sy lig kom nou jou toe.  Nou sal die 

volke en die konings lewe in jou lig, die 

lig van jou nuwe dag.  

In die dag sal die son nie meer vir jou

lig gee nie en die maan sal nie meer op 

jou skyn nie.  Maar die Here sal altyd

jou lig wees, jou God sal vir jou eer gee.  

Jou son sal nie ondergaan nie, jou

maan sal nie kleiner word nie, want die 

Here sal altyd die lig wees vir jou.

JESAJA 60:1-3, 19-20a



GEBED

Here Jesus Christus, Son van geregtigheid, skyn

vandag in my hart en in my lewe.  Laat my u lig

weerkaats.  Laat iemand wat U nie as Here en

Verlosser ken nie, vandag in my teenwoordigheid

aangeraak word deur die glans van u liefde wat 

deur my na hom of haar skyn… 

Dankie dat U my sondeskuld op U geneem het, dit

gee my die vrymoedigheid om vir U ‘n lig te wees.

Gebed: anoniem



1: Stille nag, heilige nag!

Jesuskind, lank verwag,

Lig uit Lig uit die Vader se 

ryk,

Word uit liefde aan mense

gelyk

Loof die hemelse Kind!

Loof die hemelse Kind!

LIED 348: STILLE NAG, HEILIGE NAG

STAAN



2: Stille nag, heilige nag!

Hemelvors, ons gee ag

op die lied van die 

engelekoor.

Herders het dit die eerste

gehoor:

Juig, die Redder is daar! 

Juig, die Redder is daar!



3:Stille nag, heilige nag! 

Jesus, Heer, voor u mag,

voor u ryk moet die 

duisternis swig; tot in 

ewigheid bly U die lig-

Heer, gebore vir ons!

Heer, gebore vir ons
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