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Kinderen groep 1 en 2 komen zingend binnen 

Luidt klokjes klingelingeling 
Luidt klokjes kling. 
Laat de boodschap horen 
Christus is geboren. 
 
Voor die blijde klanken 
Willen wij God danken. 
Luidt klokjes klingelingeling 
Luidt klokjes kling. 
 
Luidt klokjes klingelingeling 
Luidt klokjes kling. 
Laat de boodschap horen 
Christus is geboren. 
 
Voor die blijde klanken 
Willen wij God danken. 
Luidt klokjes klingelingeling 
Luidt klokjes kling. 
 
Intro declamatie door Julia Herweijer uit groep 3: 
Waarom zijn wij hier gekomen, 
Waarom kijkt men hier zo blij? 
Omdat het Kerstfeest is gekomen. 
Is het ook voor u en mij? 
 
Samenzang: 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,  

liggend in de kribbe,  

neem onze liefd' in genade aan!  

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  

Komt, laten wij aanbidden,  

komt, laten wij aanbidden,  

komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 
Opening voorzitter meester H. de Jongh (voorzitter) 
Er zal gecollecteerd worden voor het project van de zondagsscholenbond: voor Hulp 
Oost-Europa met als thema 'Zaaien in de zomer', voor zomerkampen voor kinderen. 
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De zomervakantie voor kinderen in Oost-Europa duurt 
drie maanden. Dit zijn voor de kinderen lange maanden. 
Veel kinderen in bijvoorbeeld Oekraïne en Roemenië 
gaan nooit op vakantie, omdat er geen geld voor is. 
Hele dagen hangen ze thuis rond en doen ze niets. Voor 
kinderen in Oost-Europa is de zomervakantie dan ook 
geen leuke periode. De meeste kinderen zijn nog nooit 
buiten hun eigen dorp of stad geweest, laat staan op 
vakantie. De kinderevangelisatiekampen zijn dan ook 
een welkome invulling van de vakantie.  
 
 
Samenzang: Psalm 136 vers 1 en 26 

1. Looft den HEER, want Hij is goed; 
Looft Hem met een blij gemoed; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

 
    26.  Geeft den God des hemels eer; 

Lof zij aller scheps'len HEER; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

 
Schriftlezing: Jesaja 9: 1-6 door Jedidjah Karsdorp en Evi de Jongh uit groep 4: 
1. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land 
van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. 
2. U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet de blijdschap groot gemaakt? 
Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, 
zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. 
3. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, en de knuppel van hun 
slavendrijver hebt U verbroken als eens op Midiansdag. 
4. Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, 
zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. 
5. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust 
op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, 
Eeuwige Vader, Vredevorst.  
6. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen 
op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te 
ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. 
De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.  
 
Zingen groep 1-4: 
Alzo lief had God de wereld, alzo lief had God de wereld, de wereld, de wereld.  
God had de wereld lief. 
Dat Hij aan ons heeft gegeven, dat Hij aan ons heeft gegeven, gegeven, gegeven, 
Zijn ééngeboren Zoon. 
 
Samenzang: 
Opdat een ieder die gelooft, opdat een ieder die gelooft, een ieder, een ieder, 
Het eeuw’ge leven heeft. 
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Declamatie groep 8: Hadassah Brand 
Aan Adam in de hof van Eden 
Beloofde God dat komen zou 
Hij, Die de satan zou vertreden 
en Die genoemd wordt: Zaad der vrouw. 
 
Rosa van den Dool 
En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw 
nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel 
vermorzelen. Genesis 3: 15 
 
 
Zingen door de kinderen van de zondagsschool: 
Want een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven; 
en de heerschappij rust op zijn schouders. 
 
Wonderbare raadsman, Goddelijke held, 
Eeuwige vader, Vredevorst. 
 
Samenzang: 
Want een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven; 
en de heerschappij rust op zijn schouders. 
 
Wonderbare raadsman, Goddelijke held, 
Eeuwige vader, Vredevorst. 
 
 
Declamatie groep 8: Jasmijn Herweijer 
En Gods belofte eens gegeven 
Is vaak door Israël gehoord. 
Profeten door Gods Geest gedreven 
Verkondigen getrouw Zijn Woord. 
 
Anna Boot 
Jesaja, een profeet van de Heere, 
Mocht lang van tevoren profeteren. 
Van hem is de boodschap vernomen 
Dat Jezus naar de aarde zal komen. 
 
Tom Bakker 
Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij 
zal een Zoon baren, en Hem de naam IMMANUËL geven. Jesaja 7: 14   
 
Willeke Korevaar 
Micha laat hetzelfde horen 
De Messias wordt geboren. 
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Willem de Haan 
En u, Bethlehem Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit 
u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van 
oudsher, van eeuwige dagen af. Micha 5:1 
 
Willeke Korevaar 
Zo heeft de Heere vaak beloofd 
Dat Hij Zijn Zoon zou sturen. 
En eindelijk is de tijd vervuld. 
Het zal niet lang meer duren. 
 
Zingen groep 5 tot 7: Eeuwenlang geleden: 
Eeuwenlang geleden, in een donker dal 
Zochten herders naar een kindje in een arme stal. 
Nog maar pas geboren, al zo lang verwacht 
En er zongen eng’len koren door de nacht. Ze zongen: 
 
Samenzang: 
Gloria, gloria voor het kindje klein en teer 
Gloria, gloria voor de allerhoogste Heer. 
Gloria, gloria voor het kindje klein en teer 
Gloria, gloria voor de allerhoogste Heer. 
 
Groep 5 tot 7: 
Eeuwenlang geleden, was ik er niet bij, 
Maar het wonder is gebleven, ook voor jou en mij. 
Want datzelfde Kindje uit die arme stal, 
Eren wij nu als de Koning van ’t heelal. We zingen: 
 
Samenzang: 
Gloria, gloria voor het kindje klein en teer 
Gloria, gloria voor de allerhoogste Heer. 
Gloria, gloria voor het kindje klein en teer 
Gloria, gloria voor de allerhoogste Heer. 
 
Kerstvertelling door meester R. Mulder. 
 
Samenzang: 
Licht van de wereld 
U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer. 
Bij U wil zijn, elk moment 
 
Voor U wil ik mij buigen 
U wil ik aanbidden. 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig. 
U bent zo geweldig goed voor mij 
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Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind naar de wereld gekomen. 
Legde Uw heerlijkheid af. 
 
Voor U wil ik mij buigen 
U wil ik aanbidden. 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig. 
U bent zo geweldig goed voor mij 
 
Declamatie groep 8: Ninthe Wemmers 
Er zij licht en er was licht.  
Beloofd is beloofd. 
Jezus is gekomen als het licht van de wereld. 
We zongen van het licht van de wereld 
Dat wil schijnen in mijn duisternis. 
 
Marenthe den Besten 
Wij mogen nu het Kerstfeest vieren 
Met z’n allen groot en klein 
En we zingen van de Heiland 
Die een Kindje wilde zijn. 
 
 
Samenzang: 
Heel gewoon, heel gewoon. 
Niemand had 't zo verwacht. 
Geen paleis of 'n dure woning, 
wie had dat ooit gedacht. 
Door te worden als een kind 
heel eenvoudig, 
door te worden als een kind 
heel klein, 
kon Hij onze Koning worden, 
kon Hij de Redder zijn. 
 
Declamatie groep 8: Joël Vonk 
Het is nog lang niet afgelopen, 
Kerstfeest is niet Gods laatste woord. 
Een lange weg moest Christus lopen, 
op Golgotha werd Hij gehoord. 
 
Jelmer Karsdorp 
De wijzen, die Hem schatten brachten, 
stonden nog maar aan ’t begin. 
Na jaren vol van strijdend wachten, 
trad Hij als Vorst de hemel in. 
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Niels Baartman 
De engelenzang was nog niet einde, 
Gods zegelied was nog niet af. 
Hij zou het thema wel herhalen, 
toen Christus opstond uit het graf. 
 
Tom Bakker 
En nog is het niet afgelopen: 
het beste is nog niet geweest. 
Hij komt terug! Blijf wachten, hopen, 
dan wordt het eeuwig Christusfeest. 
 
 
 
Vrije vertelling door meester J. van der Want. 
 
 
 
Muzikaal intermezzo wordt begeleid door Ilona Damen: 'God zal met ons zijn'.   
 
 
 
Uitreiking Bijbels aan groep 8 
 
 
 
Groep 8 zingt Psalm 33: 11 
Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 
In Hem verblijdt zich ons gemoed, 
Omdat wij op Zijn naam vertrouwen, 
Dien Naam, zo heilig, groot en goed. 
Goedertieren Vader, 
Milde zegenader, 
Stel Uw vriend'lijk hart, 
Op Wiens gunst wij hopen, 
Eeuwig voor ons open; 
Weer steeds alle smart. 
 
 
Gemeente zingt kinderen groep 8 toe: Psalm 121:4  
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. 
 
 
Sluiting door: ds. J. Muller 
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Ben je 4 jaar of ouder, dan ben jij van harte welkom op de 

zondagsschool! Om samen te zingen en te luisteren naar verhalen uit de 

Bijbel. We hopen ook jou te ontmoeten op D.V. zondag 15 januari 2023 

om 14:00 uur in de ‘School met de Bijbel’. Korenbloemplaats 4. 

 
Samenzang: Ere zij God (indien mogelijk staande) 
 

Ere 
zij God, 

ere zij God, 
in den hoge, in 

den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 

Ere zij God in den hoge, ere zij God in den 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 den hoge, in den hoge, in den hoge! Vrede 

op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een 

welbehagen. 
Amen, 
Amen 

 
 
Uitreiking geschenken.  
Als het orgelspel begint, verlaten we de kerk.  
 
 
Bedankt voor uw aanwezigheid!  
Wij wensen u en jou een goede jaarwisseling en een gezegend 2023 toe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


