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Het Licht is geboren - Tekst  
 

1.Koraal Vanaf het begin(Joh.1: 1-5) 
Vanaf het begin was het Woord 

het Woord was bij God 

het Woord was God 

het Woord is mens geworden 

heeft onder ons gewoond 

Licht in de duisternis 

Levend geworden Woord 

 

 

2.Recitatief (Lucas 2: 1-7) 
Het geschiedde in die dagen dat een bevel uitging van keizer Augustus. 

Iedereen moest zich laten inschrijven in zijn stad van oorsprong. 

Zo ook Jozef. 

Hij ging op weg, van Nazareth naar Bethlehem,  

de stad van  zijn stamvader David. 

Jozef liet zich daar inschrijven samen met Maria,  

zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. 

 

En het geschiedde toen zij daar waren, 

dat de dagen vervuld werden dat zij bevallen moest. 

Ze baarde haar eerstgeboren zoon, 

wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe 

omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. 

 

 

3.Koor/solo Het licht is geboren(Lucas 2: 8-10) 
Koor: Het licht is geboren, wie wordt het gewaar? 

De nacht is nog donker, vol dreigend gevaar. 

 

Niet ver van de stal houden herders de wacht.  

zij gaan niet op reis, zijn niet bang voor de macht. 

Verstoten, veracht, toch bij niemand in tel, 

negeren zij keizer Augustus’ bevel. 

 

Zij hoeden hun schapen die nacht als altijd 

tot  plotseling een stralende engel verschijnt 

De herders zijn bang, weten niet wat ze zien 

is dit een soldaat van Augustus misschien? 

 

Vrees niet, zegt de engel ik heb goed bericht: 

Gods woord is geboren, het is als een licht.  
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4.Recitatief (Lucas 2: 10-12) 
Dit nieuws zal heel het volk met vreugde vervullen:  

Vandaag is in de stad van David voor ieder van jullie  

een bevrijder en redder geboren 

Hij is Messias, gezalfde. 

Dit zal voor jullie het teken zijn:  

je zult een kind vinden, pasgeboren,  

in doeken gewikkeld, liggend in de kribbe. 

 

 

5.koor- en samenzang Glorie aan God (Lucas 2: 13-14) 
Koor: Dan verschijnt een grote legermacht 

maar niet met werelds machtsvertoon 

Een hemels leger zingt die nacht 

voor God de Vader en zijn zoon: 

 

Samenzang: Glorie aan God in de hoge 

   vrede daalt neer op de aarde 

   God heeft de mensen lief 

 

 

6.Koorzang Mensgeworden Liefde (Lucas 2: 15-20) 
Herders:  

Het werd weer stil, maar niet in onze ziel, 

voorgoed zingt daar dat hemels liefdeslied. 

Gods vrede is geboren in ons hart 

nog nooit heeft iemand ons zo liefgehad. 

 

Vol vreugde gingen we die nacht op weg.  

Het was zoals de engel had voorzegd. 

Dat kind in doeken, kwetsbaar en heel klein, 

vertelde ons hoe God nabij wil zijn. 

 

Als eerste mochten wij getuigen zijn: 

“Maria, Jozef, in dit kind zo klein 

spreekt God zijn woord.  En zie het wordt weer licht, 

Gods liefde krijgt in Jezus een gezicht!”  

 

Maria hoorde onze woorden aan. 

Ook zij heeft in haar kind Gods stem verstaan, 

de stem die fluistert, teder en heel zacht, 

van mensgeworden liefde deze nacht. 

 

 

7.Koraal 2 Vanaf het begin 2 
Vanaf het begin is het Woord 

Het Woord is bij God 

het Woord is God 

het Woord is mens geworden 

heeft onder ons gewoond 

licht in de duisternis 

levend geworden Woord. 
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8a + b.Recitatief (bij teksten van Meister Eckhart) 
Ontmoeting met het woord 

Zoals onze ogen 

licht nodig hebben 

om te kunnen zien, 

zo heeft onze ziel 

stilte nodig 

om het Woord 

te kunnen ontmoeten 

 

Ontmoeting met het woord 

In de duisternis, 

onzichtbaar, 

in de stille ontmoeting 

met het Woord 

wordt ieder mens 

als kind van God geboren 

om tot Licht te zijn.     (zie ook Joh. 1: 12) 

 

 

9.Kom wees mijn licht         ** 

PPT William Booth – Spreekstem William Booth onder muziek. 

 

 

10.Lied van het licht/ Licht in mensen        ** 
(terwijl muziek klinkt zien we de volgende afbeeldingen en teksten voorbij komen, 

elke afbeelding ongeveer halve minuut in beeld?) 

(Zie bijlage William Booth, Anne van der Bijl en Corrie ten Boom) 

 

 

11.Ik heb je lief 
Voel hoe ook in deze nacht, 

God in stilte op jou wacht ………………………………………………… 

Hoor, Hij fluistert nu heel zacht 

Ik heb je lief, mijn kind, zo innig lief. 

 

 

12.Om tot licht te zijn 
In de duisternis van deze nacht, 

in de stille ontmoeting 

met het Woord 

worden ook wij als kind van God geboren   

om tot Licht te zijn 

 

Zijn woorden zingen in je ziel   

ik heb je lief, mijn kind, zo innig lief 
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13.Glorie aan God 2 
Glorie aan God in de hoge 

vrede daalt neer op de aarde 

God heeft de mensen lief 

 

 

14.Licht opnieuw geboren 
Het aanhoudend Woord dat ons leven omstraalt 

is de liefde die God ons blijft geven 

En daar waar die liefde concreet wordt hertaald 

komt dat lichtende woord weer tot leven. 

 

Het licht is geboren. Je wordt het gewaar 

in stralende liefde gedeeld met elkaar 

 

 

15.Koraal Vanaf het begin 3 (Joh.1: 1-5) 
Vanaf het begin is het Woord 

het Woord is bij God 

het Woord is God 

het Woord is mens geworden 

heeft onder ons gewoond 

Licht in de duisternis 

Levend geworden Woord 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

** Iedere uitvoerende (kerk) kan naar eigen believen nr. 9 en nr. 10 inrichten. De versie die hier staat is 

uitgevoerd in de Chr. Ger kerk van Oud-Beijerland op 25 december 2019.  

Bij nr. 9 was er tijdens de muziek (1e gedeelte) een spreekstem die de algemenen tekst voorlas die eindigde met 

W. Booth. Daarna zetten de mannen en mannen in met “Vanaf het begin”. 

Bij nr. 10 waren er PPT’s over William Booth, Corrie ten Boom en Anne van der Bijl.  

Bij eerdere uitvoeringen werd er gewerkt met moeder Theresa, Indira Ghandi, Nelson Mendela, Martin Luther 

King, Malala Yousafzai en Dietrich Bonhoeffer. In geen geval zou ik kiezen voor een spreekstem. Een korte en 

duidelijke PPT is veel beter.    

 


