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1. Samenzang: Psalm 105:5 

God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 

Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 

Tot in het duizendste geslacht. 

’t Verbond met Abraham, Zijn vrind, 

Bevestigt Hij van kind tot kind. 

 

2. Opening en gebed  

 

3. Schriftlezing: Eloise Scherpenisse:  

Lukas 1 vers 26 t/m 38, 46 t/m 56 en Lukas 2 vers 1 t/m 7  

 

4. Samenzang: Psalm 98:2  

Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 

Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt; 

Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 

Nu onze God Zijn heil ons schenkt. 

Juich dan den HEER met blijde galmen, 

Gij ganse wereld, juich van vreugd; 

Zing vrolijk in verheven psalmen 

Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 

 

5. Tekstopzegging 

Samuël Klooster: Jesaja 7 vers 14a,  Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; 

Jet Mourits: Jesaja 7 vers 14b, Zie, een maagd zal zwanger worden, 

Naomi in ’t Veld: Jesaja 7 vers 14c, en zij zal een Zoon baren en Zijn Naam IMMANUËL heten.  

Sarah Heijkoop: Jesaja 9 vers 5a, Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en 

de heerschappij is op Zijn schouder;  

Jan Nobel: Jesaja 9 vers 5b, en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader 

der eeuwigheid, Vredevorst.  

Niels Herweijer: Jesaja 11 vers 1, Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen 

tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen.  

 

6. Zingen: Kinderen groep 5:  Reeds in over oude tijden 

Reeds in over oude tijden 

sprak het woord der profetie, 

Van het Rijsje dat zou komen, 

uit de tronk van Isaï. 

Van het Licht dat zou verrijzen, 

in der zonde donk’re nacht. 

Van de ruste die zou komen, 

waar de moede ziel naar smacht. 

 

 

 



Samenzang 

Abram zag die dag van verre, 

door ’t geloof en was verblijd. 

Jakob wachtte op zijn sterfbed, 

van de Silo: zaligheid. 

Mozes sprak van de Messias, 

als de Leraar en Profeet. 

Die Zijn volk zal onderwijzen, 

als ’t in Zijne wegen treedt. 

 

7. Kerstvertelling 

 

8. Samenzang: Lofzang van Maria vers 1 en 3 

Mijn ziel verheft Gods eer; 

Mijn geest mag blij den Heer’ 

Mijn Zaligmaker noemen, 

Die, in haar lagen staat, 

Zijn dienstmaagd nier versmaadt 

Maar van Zijn gunst doet roemen. 

 

Hoe heilig is Zijn naam! 

Laat volk bij volk te zaâm 

Barmhartigheid verwachten; 

Nu Hij de zaligheid, 

Voor die Hem vreest, bereidt, 

Door al de nageslachten. 

 

9. Tekstopzegging: 

Fiene Mourits: Lukas 1 vers 31, En zie, gij zult bevrucht worden en een Zoon baren, en zult 

Zijn Naam heten JEZUS.  

Lize Buizer: Lukas 1 vers 32, Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogste genaamd 

worden; en God de Heere zal Hem den troon Zijns vaders Davids geven.  

Duco Hollaar: Lukas 2 vers 7a, En zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wond Hem in doeken 

Ruben Kleiberg: Lukas 2 vers 7b, en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden 

geen plaats was in de herberg.  

Thom Ruit: Johannes 3 vers 16, Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar 

het eeuwige leven hebbe.  

Herbert Veldhuis: Johannes 3 vers 17, Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld 

opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden 

worden.  

 

 

 

 

 



10. Zingen: kinderen groep 1 en 2: In Bethlehem stal 

In Bethlehems stal 

lag Christus de Heer. 

In doeken gehuld, 

als Kindje terneer. 

Voor Hem was geen plaats meer  

in herberg of huis; 

Zijn wieg was een kribbe, 

Zijn troon was een kruis. 

 

Zo arm werd de Heer, 

der engelen Heer, 

Die zondaren mint, 

zo nameloos teer. 

Die hun wil vergeven, 

hoeveel het ook zij. 

Zo arm werd de Heiland, 

voor u en voor mij.  

 

11. Vrije vertelling 

 

12. Samenzang: Psalm: 116 vers 1 
God heb ik lief; want die getrouwe Heer’ 
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 
Hij neigt Zijn oor; ‘k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
 
13. Zingen groep 3 en 4: Komt allen tezamen 
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. 
 
O Kind ons geboren, sluim’rend in de kribbe, 
neem onze liefd’ in genade aan. 
U die ons lief hebt, U behoort ons harte. 
Komt laten wij aanbidden, 
komt laten wij aanbidden, 
komt laten wij aanbidden, 
die Koning. 
 
 
 
 
 



Samenzang 
Komt zingt nu die Heiland, Hemels eng’lenkoren, 
zingt Zijne liefde gij mensenkind. 
Ere zij God in hemel en op aarde. 
In mensen welbehagen, 
in mensen welbehagen, 
in mensen welbehagen, 
voor eeuwig! 
 
14. Gedicht: Poul Hollaar  
Maria had het woord van d’engel  
Met ontroering aangehoord. 
En vol overgave sprak zij. 
“Mij geschiede naar uw woord.” 
 
’t Was een onverklaarbaar wonder, 
Een geheimenis geweest. 
Want het Kind Dat zij zou baren, 
was ontvangen van de Geest. 
 
Nu, op het bevel van Caesar, 
Naderen zij Bethlehem. 
Jozef is haar trouw geleide; 
Sprak de engel niet tot hem? 
 
In de nacht wordt Hij geboren, 
Zoon van God, Maria’s Kind. 
Door wie zij en velen met haar 
Vrede en vergeving vindt.  
 

15. Samenzang: Hoor de engelen zingen d’eer 

Hoor, de eng’len zingen d’eer 
van de nieuwgeboren Heer’! 
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Mengt 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 nieuw geboren Heer’! 
 
Hij, die heerst op ’s hemels troon, 
Jezus Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Vleesgeworden Woord van God, 
mens geworden om ons lot,  
U, der mensen één, o Heer, 



U, Immanuël, zij eer! 
Hoor, de eng’len zingen d’eer 
van de nieuw geboren Heer!  
 
16. Sluiting 
 
17. Samenzang (indien mogelijk staande): 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, 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. 
 
18. Uitdeling 
 
Wij wensen alle kinderen, ouders en belangstellenden  
Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2023. 
 
Bij de uitgang zal er gecollecteerd worden 
 
Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar hopen wij weer te zien op  
D.V. zondag 15 januari 2023 om 12.00uur in de kerk.  
       
  

 

 
 


