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Lever jouw tekening in bij de Zondagsschool,  
zorgen wij voor een mooie plek in de Hoeksteen.
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Collecte: Voor ons adoptiekindje van de zondagsschool Joshua Ramos 
(digitaal of bij de uitgang)

Organist: Marcel van de Bos

Muzikale inleiding 

Zingen alle kinderen zondagsschool 
“Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem”.

Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Bethlehem.
Wij gaan uw Koning tegemoet
o stad Jeruzalem!
Gezegend die Zijn komst begroet
en knielen wil voor Hem!
 
Refrein samenzang
Wij loven U, Koning en Heer’, Koning
en Heer’, wij loven U, Koning en Heer’!
 
Wij gaan op weg naar Bethlehem
daar ligt Hij in een stal.
Die Koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
 
Refrein samenzang
Wij loven U, Koning en Heer’, Koning
en Heer’, wij loven U, Koning en Heer’!

Voorwoord 

Micha 5:1
Maar u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda,
uit u zal Mij voortkomen. Die een Heerser zal zijn in Israël.
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Zijn uitgangen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. (Antoinette)

Ga je met ons mee op weg naar Bethlehem? 
Daar is Hij geboren, herders vonden Hem. 
Want een engel had het ‘s nachts aan hen verteld, 
buiten bij de schapen - in het veld. (Annelie)

Ga je met ons mee op weg naar Bethlehem? 
Daar is Hij geboren, herders vonden Hem, 
zomaar in een heel gewoon, eenvoudig huis, 
kreeg het kindje Jezus - een tehuis. (Corianda)

‘t Kind dat vrede brengen zal voor groot en klein, 
wil nu ook opnieuw door ons gevonden zijn. 
Hij kwam eens ter wereld, ja, voor iedereen. 
En laat ook vandaag ons – niet alleen! (Noah)

Welkom en gebed door meester Peter

Schriftlezing Lukas 2: 1-7 
1 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer 
Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.
2 Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was.
3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.
(Jeftha)
4 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad 
Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van 
David was);
5 Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht 
was. (Kyra)
6 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij 
baren zoude.
7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide 
Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. 
(Emmelyn)

Samenzang ‘Psalm 72: 1 en 11’ 
Geef Heer’ den Koning, Uwe rechten
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en Uw gerechtigheid
Aan ’s Koningszoon om Uwe knechten,
te richten met beleid.
Dan zal Hij al Uw volk regeren, rechtvaardig
wijs en zacht, en Uw ellendigen regeren, 
hun recht doen op hun klacht.

Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen
men loov’ Hem vroeg en spa!
De wereld hoor’ en volg’ mijn zangen
Met amen, amen na!

Zingen jongste groep ‘Een Koning is Geboren’ 
Een Koning is geboren
een Koning, een Koning.
Een Koning is geboren
heb je ‘t al gehoord?
Hij kwam op aarde wonen,
als baby’tje zo klein
Voor alle mensen, ook voor jou
wil Hij de Koning zijn.

Waar is Hij dan geboren?
Die Koning, die Koning,
waar is Hij dan geboren?
Ik denk in een paleis.
O nee, die Koning die ik ken
de machtigste van al,
Die kwam niet in een mooi paleis,
maar in een arme stal.
 
Hoe kan ik Hem dan vinden?
Die Koning, die Koning
Hoe kan ik Hem dan vinden?
Weet jij misschien de weg?
Die Koning is dichtbij je
Je hoeft niet ver op reis.
Vraag Hem in ‘t kribje van je hart,
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dan wordt het een paleis

Opzeggen gedicht (door de kinderen van de middengroep)
Weet je wel waarom de Heere Jezus
werd geboren in een stal?
Opdat niemand op de aarde
zeggen of zelfs denken zou: (Sil en Jens)

“Voor mij is Hij niet gekomen,
ik ben veel te arm voor Hem”.
Daarom werd de Heere Jezus geboren
in een stal in Bethlehem. (Joas en Lorenz)

Weet je wel waarom de Heere Jezus
kwam als kind in Bethlehem?
Opdat niemand ooit kan denken:
“Ik ben veel te klein voor Hem”. (Sem en Joran)

Weet je wel waarom de Heere Jezus
daalde van des hemels troon?
Omdat God ons alzo lief had,
dat Hij gaf Zijn eigen Zoon. (Iris en Evi)

Zodat wij in Hem gelovend,
niet verloren zouden gaan.
Maar voor eeuwig bij Hem leven,
daarom wilde Jezus naar de aarde gaan. (Noor en Riënne)

Zingen ‘In Bethlehems 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.  
(alle kinderen van de middengroep)

Zo arm werd de Heer, der engelen Heer’’,
Die zondaren mint, zo nameloos teer;



7

Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij; 
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij. 
(Lieke, Anne Roos, Anne-Lynn, Julia)

Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht,
dat eens aan het kruis, voor mij hebt volbracht.
Ik kniel bij Uw kribbe met dankend gemoed,
en breng U eerbiedig mijn zeeg’nende groet.  
(Finn, Joas, Sophie, Mariette, Leonora)

Samenzang:
Ik wijd U mijn vreugd, mijn leven, mijn hart;
bij U wil ik zijn, in blijdschap en smart.
Geeft U mij een harte, dat U steeds bemint,
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Uw kind.

Kerstvertelling door juf Windy

Opzeggen Oudste groep

Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 29 
Waarom wordt de Zoon van God ‘Jezus’ (dat betekent Zaligmaker) genoemd? 
Omdat Hij ons redt, écht gelukkig maakt en ons verlost van al onze zonden. 
Bovendien is er bij niemand anders enige vorm van redding of zaligheid te vinden. 
(Luca Jan)

(orgineel) Waarom wordt de Zone Gods ‘Jezus’, dat is Zaligmaker, genoemd? Omdat Hij ons 

zalig maakt en van al onze zonden verlost; daarbenevens, dat bij niemand anders enige 

zaligheid te zoeken of te vinden is. 

En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk 
zalig maken van hun zonden. Mattheüs 1:21 (Ralph)

Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God 
gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hebreeën 7:25 (Cédric)

En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere 
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Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden. 
Handelingen 4:12 (Aron)

Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens 
Christus Jezus. 1 Timotheüs 2:5 (Lars.)

Ik, Ik ben de HEERE en er is geen Heiland behalve Mij. Jesaja 43:11 (Just)

En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en 
ditzelve leven is in Zijn Zoon. 1 Johannes 5:11 (Gerben)

Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 35
Wat betekent het dat Christus is ‘ontvangen van de Heiligen Geest en geboren 
uit de maagd Maria’? De Zoon van God, die voor eeuwig Zelf God is, heeft de 
menselijke natuur aangenomen en is echt mens geworden. Hij is geboren uit 
de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest. Hierdoor is Hij een echte 
afstammeling van David en is Hij in alles hetzelfde geworden als demensen, maar 
zonder zonde. (Rosaly)

(origineel) Wat is dat gezegd: Die ontvangen is van de Heiligen Geest, geboren uit de 

maagd Maria? Antwoord: Dat de eeuwige Zone Gods, Die waarachtig en eeuwig God is en 

blijft, ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed der maagd Maria,  door de werking des 

Heiligen Geestes, aangenomen heeft,  opdat Hij ook het ware zaad Davids zij, Zijn broederen 

in alles gelijk,  uitgenomen de zonde.  (niet opzeggen maar als originele tekst parallel naast 

de eenvoudige vertaalde tekst die de kinderen opzeggen)

En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS. 
Lukas 1:31 (Elin)

En riep uit met een grote stem, en zeide: Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en 
gezegend is de vrucht uws buiks! En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns 
Heeren tot mij komt? Lukas 1:42-43 (Deborah)

En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in 
den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, 
tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heiligen Geest. 
Mattheüs 1:20 (Mariëtte)
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En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en 
de kracht van de Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, 
Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Lukas 1:35 (Vera)

De HEERE heeft David de waarheid gezworen, waarvan Hij niet wijken zal, 
zeggende: Van de vrucht uws buiks zal Ik op uw troon zetten. Psalmen 132:11 (Sil)

Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de 
Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. Lukas 1:32 (Jonathan)

Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze 
zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch 
zonder zonde. Hebreeën 4:15 (Thobin)

Zingen oudste groep ‘Komt laten wij aanbidden’
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die Koning

Want U alleen bent waardig
Want U alleen bent waardig
Want U alleen bent waardig, O Koning

Samenzang
Wij prijzen U voor eeuwig
Wij prijzen U voor eeuwig
Wij prijzen U voor eeuwig, O Koning

Vrije vertelling door juf Anne Liza

Afscheid van de kinderen die de zondagsschool verlaten
Gerben Mol, Noah Dekker, Annelie van der Maas, Antoinette Kater, Corianda van 
Buuren, Emmelyn Hendriksen, Luca Jan IJzelenberg, Jeftha Capelle, Rosaly Dooge, 
Just Lekkerkerk, Sil Lekkerkerk.

Toezingen ‘Psalm 121 vers 4’ (staande)
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De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 
Uw ziel voor ramp bewaar’; 
De HEER ‘t zij g’ in of uit moogt gaan, 
En waar g’ u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden

Dankgebed Jeugdouderling L. Kranenburg 

Samenzang ‘Ere zij God’ (staande) 
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
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