
LUISTERLIED ‘O KOM, O KOM, EMMANUEL’

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!

WELKOM
Door Ronald Koops, THDV

GEBED
Door Gert Hutten, CEO THDV

BIJBELLEZING
Door Ron, een van de vaste bezoekers dan AHA. 
Hij leest Jesaja 9:5-6 uit de Bijbel in Gewone Taal.

SAMENZANG ‘JEZUS OVERWINNAAR’

1. Waar U verschijnt, wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstild door de klank van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus

2. U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Refrein:
Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
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Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

3. De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

4. De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Refrein
Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

Naam boven alle namen (6x)

KERSTVERHAAL
Door Simone Schoemaker, THDV

SAMENZANG ‘KERSTMEDLEY’

1. Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

2. Hoor de eng’len zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer!
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
mensentong en eng’lenstem,
zingt het Kind van Bethlehem!
Hoor de eng’len zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer!

3. 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.



HET VERHAAL VAN XANDRA

Er zijn veel Nederlands die economische gevolgen van de coronacrisis voelen. Maar de impact is het grootst op hen 
die het financieel al moeilijk hadden. THDV ziet een nieuwe groep kwetsbare mensen die letterlijk op straat komen te 
staan, de economisch daklozen. Xandra (niet haar echte naam) is een van hen. Het filmpje vertelt haar verhaal.

LUISTERLIED ‘MET KERSTMIS IK JOU’

Je hield van de gezelligheid
De lichtjes overal
De chocoladekransen
De kerstboom en de stal

Van aan de lange tafel
met geliefden aan je zij
Van alles wat bij Kerst hoort
maar daar hoor jij ook bij 

Met Kerstmis
Met Kerstmis
Met Kerst mis ik jou

En bij de viering zong je
altijd mee uit volle borst
Het kindeke uit Bethlehem
Hij was jouw Vredevorst

Nu ben je bij Hem 
en sta je niet meer hier naast mij
De liedjes klinken leger
zonder jou erbij

Met Kerstmis
Met Kerstmis
Met Kerst mis ik jou

Zing je vandaag met me mee?
Zing van dat kindje, zo schoon 
Zing je vandaag met me mee?
Ik bij de kribbe en jij bij Zijn troon

tekst: Elise Mannah / muziek: Martin Brand, Henk Doest en Elise Mannah

OVERDENKING 
Door Samuel Lee

Samuel Lee werd in september 2019 uitgeroepen tot Theoloog des Vaderlands. In september 2020 werd hij be-
noemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Lee is voorganger in een onafhankelijke pinksterkerk in de Amster-
damse Bijlmer. Beluister ook onze podcast met als titel ‘Samuel Lee in gesprek met Ronald Koops’. De podcasts van 
THDV zijn te vinden via Stitcher en Spotify via de zoekterm ‘THDV’.



LUISTERLIED ‘IK WENS JOU’ 
Door Trinity en daklozenkoor De Straatklinkers

1. Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
Dat de liefde van je leven op je wacht

2. Ik wens jou genoeg om door te gaan
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd
Met kind'ren om je heen tot aan het eind

Refrein
Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou

3. Ik wens jou vrede toe om wie je bent
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft
In elk van de seizoenen dat je leeft

Refrein

Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

Refrein

KERSTMEDLEY TRINITY

HELP THDV MEE!
Door Simone Schoemaker
www.thdv.nl/decemberactie 

GEDICHT 

Daar stond hij, oud en verschrompeld, 
groeven in het gezicht, de rug gekromd, 
rechtvaardig, vroom en vol verwachting. 
Hij zag uit naar de volle vertroosting 
en naar het heil dat eens zou komen,
maar de zwarte nacht duurde lang, zo lang. 

Daar stond hij, de oude Simeon, 
verzadigd van het leven, vervuld met de Geest. 
Hij zou niet ontslapen, voor hij het heil 



met z’n eigen oude ogen zou zien, 
hij zou niet sterven, voor hij de vertroosting 
met z’n eigen verzwakte handen zou vasthouden.

Daar stond hij, in de tempel, het huis van God. 
Z’n oude handen trilden en z’n ogen traanden 
toen hij het kind van licht voorzichtig in de armen sloot. 
De oude van dagen droeg de belichaming van vrede en hoop. 
Hij droeg de Vredevorst, het was een kind. 
Gods Zoon werd door een sterfelijke gedragen. 

Daar zit ze, oud en verschrompeld,
lange haren en een tandeloze mond,
dakloos en door het leven getekend.
Ze ziet uit naar een beetje verlichting
en naar wat warmte in de kou,
maar haar zwarte nacht duurt lang, zo lang.

Daar zit ze, de oude vrouw, 
gebroken door het leven, vervuld van verdriet.
Het is kerstnacht, maar waar moet zij slapen? 
Het is donker en koud en ze is meer dan alleen. 
Heil en vertroosting? Ze gelooft het niet meer. 
Ze denkt aan de Kerst van vroeger, hoe mooi het was.

Daar zit ze, onder een brug, in Amsterdam.
Haar oude handen trillen en haar ogen tranen,
als het plotseling licht wordt om haar heen.
De Vredevorst tilt haar voorzichtig op, alsof ze een kind is.
Hij fluistert: ‘Stil maar, meisje, Ik ben bij je.’
Ze wordt door de nacht gedragen, het zonlicht tegemoet.

Tekst: Ronald Koops

GEBED EN SLOTWOORD EN SLOTLIED ‘ERE ZIJ GOD’

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 (4x)

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
Iin de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen
Een welbehagen

Amen.

BEDANKT DAT JE ER WAS!


