
 



1. Samenzang: Psalm 93 : 1 en 4 
 
 De HEER’ regeert, de hoogste Majesteit, 
 bekleed met sterkt’, omgord met heerlijkheid, 
 bevestigt d’ aard’ en houdt door Zijne hand 
 dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. 
 
 Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan, 
 al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. 
 De heiligheid is voor Uw huis, o HEER’,  
 eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer! 
 
2. Schriftlezing: Mattheüs 2 : 1 - 12 
  
3. Gebed en welkomstwoord 
 
4. Samenzang: Psalm 105 : 1 en 5 (collecte) 
 
 Looft, looft verheugd den HEER’ der heren, 
 aanbidt Zijn naam en wilt Hem eren! 

Doet Zijne glorierijke daân 
alom den volkeren verstaan, 
en spreekt met aandacht en ontzag 
van Zijne wond’ren dag aan dag. 
 
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. 

 
5. Declamatie klas 1, 2 en 3 

 
Jelmer en Harmen  
Kerstfeest: Jezus is geboren, 
Hij, de Koning van ’t heelal, 
kwam, om zondaars, diep verloren, 
op te rapen uit hun val. 
 
Esther en Marith Janssen  
Kerstfeest: Jezus is geboren 
in een arme beestenstal. 
Nòg doet Hij Zijn stem ons horen 
door Zijn Woord, dat blijven zal. 

 
Daniël Blaasse en Joost  
Kerstfeest: Jezus is geboren. 
Ja, Zijn stem klinkt in onz’ oren, 
maar Wie luistert naar Zijn Woord? 

 
Annerieke en Elseline 
‘Heere, open hart en oren, 
opdat wij U waarlijk horen. 
Trek ons met Uw liefdekoord!’ 



Ruben  
Na de schepping klonk het: ‘En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie het 
was zeer goed.’ 
 
Daniël Scherpenisse 
Helaas is dat niet zo gebleven. 
De mens wilde als God zijn 
en verspeelde daarmee het recht op eeuwig leven 
in een wereld zonder pijn. 
Maar toen de mens van God was weggegaan, 
kondigde Hij toch Zijn plan van vrede aan. 

 
Rachel 
Satan probeerde steeds Gods plan te weerstaan. 
Op veel manieren viel hij het volk Israël aan: 
Slavernij en kindermoord in Egypteland, 
aanvallen in de woestijn door vijandelijke hand. 
Toch klonk iedere keer weer een bemoedigende stem, 
zelfs Bileam, een heiden, profeteerde van Hem: 

 
Joël 
‘Er zal een ster voortgaan uit Jakob en er zal een scepter uit Israël opkomen (…) 
En er zal Eén uit Jakob heersen en Hij zal de overigen uit de steden ombrengen.’ 

 
Andries 
Velen mochten zo getuigen 
van het Licht, voordat het kwam. 
En dat iedereen zou buigen, 
voor de Leeuw uit Juda’s stam. 
Zelfs de plaats waar Hij zou komen, 
werd door Micha al vernomen. 

 
Marije 
Profeten zagen in ’t verschiet Zijn dag 
en riepen uit: ‘Een Kind is ons geboren.’ 
De hele wereld moest die juichtoon horen, 
dat ieder door ’t geloof dat wonder zag. 
 
Rosalinde 
Jesaja sprak: 
‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen 
in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.’ 

 
Elzeline 
Toen zweeg de profetie vierhonderd jaar. 
Het wachten viel het uitziend volk wel zwaar. 
 
Sanne 
Het was zo’n droeve tijd in Israël; 
Een Edomiet zat er op Davids troon, 
Augustus heerste als een godenzoon, 
Romeinse wapens hard en fel. 
 
 
 



Tim 
’t Godsdienstig leven was tot vorm verstard. 
De wetgeleerden stelden wet op wet. 
De farizeeërs leefden nauwgezet. 
’t Eenvoudig volk was in een net verward. 

 
Jantine 
De stem van de profeten klonk niet meer. 
Geen Godsgeheimen werden meer ontvouwd, 
had Israël dan tevergeefs vertrouwd 
op Gods beloften, die Hij schonk weleer? 
 
Laurens 
Toch was er in die droeve, donk’re tijd 
een volk dat uitzag naar het Zaad der vrouw, 
naar de Messias, Die verschijnen zou, 
de woede van het slangenzaad ten spijt. 
 

6. Zingen klas 1 
 
Nu daagt het in het oosten 
het licht schijnt overal. 
Hij komt de volken troosten 
Die eeuwig heersen zal. 
 
De duisternis gaat wijken 
van d’ eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende kracht. 
 
De Zonne, voor wier stralen 
het nacht’lijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen 
is Christus, ’t eeuwig Licht! 
 

7. Kerstvertelling 
 

8. Samenzang: Psalm 150 : 1 
  
 Looft God, looft Zijn naam alom, 
 looft Hem in Zijn heiligdom, 
 looft des Heeren grote macht 
 in den hemel Zijner kracht; 
 looft Hem om Zijn mogendheden, 
 looft Hem naar zo menig blijk 
 van Zijn heerlijk koninkrijk, 
 voor Zijn troon en hier beneden! 

 
9. Declamatie klas 1, 2 en 3 

 
Anne-Marije 
Een ster verschijnt er op een zekere dag 
en in het oosten merken haar de wijzen; 
zij zien die mooie, grote ster verrijzen; 
zij vragen, wat dit toch beduiden mag? 



Rick 
Dan denken ze goed na en iemand weet: 
‘Er is op aard’ een Koningskind geboren: 
kom mee op reis, we zullen eens gaan horen, 
waar Hij toch woont en hoe het Kindje heet.’ 
 
Jetske en Emma Flikweert  
Ze gaan en komen na een lange reis 
nu in Jeruzalem. Ze willen horen, 
waar toch die Koning is, Die is geboren: 
‘Hij is in ’t land: de ster is ons bewijs!’ 
 
Lieke 
Ook hoort de boze vorst Herodes dat. 
Hij schrikt en laat de schriftgeleerden zoeken 
in ’t Woord van God, de oude heil’ge boeken, 
naar Christus en naar Zijn geboortestad. 
 
Sjoerd 
Zij zeggen: ‘Bethlehem is deze stad. 
Alzo heeft Micha, de profeet, geschreven.’ 
Herodes gaat de wijzen opdracht geven: 
‘Als u het Kindje vindt, vertel me dat.’ 
 
Emma Moerland en Marith Hage  
Zij gaan weer en de ster wijst ’t plekje aan, 
waar zij het Kindje Jezus vinden mogen. 
Zij bidden aan met tranen in hun ogen 
en bieden Hem al hun geschenken aan. 
 

10. Zingen klas 2 en 3: Psalm 72 : 6 en 11 
 
Ja, elk der vorsten zal zich buigen 
en vallen voor Hem neer, 
al ’t heidendom Zijn lof getuigen, 
dienstvaardig tot Zijn eer. 
’t Behoeftig volk in hunne noden, 
in hun ellend’ en pijn, 
gans hulpeloos tot Hem gevloden, 
zal Hij ten Redder zijn. 
 
Zijn naam moet eeuwig’ eer ontvangen, 
men loov’ Hem vroeg en spa! 
De wereld hoor’ en volg’ mijn zangen 
met amen, amen na! 
 
Mathilde 
Waarom verliet die Koning 
Zijn troon en heerlijkheid, 
koos Hij bij ons Zijn woning: 
een Mens in dienstbaarheid? 
De Vader zag bewogen 
de wereld in haar nood: 
Zijn Zoon kwam uit de hoge 
tot redding van de dood 



 
Rachelle 
Want eens zal Hij verschijnen 
als Rechter van ’t heelal, 
die trotsen doet verdwijnen, 
maar kleinen kronen zal. 
Nu zingt de kerk haar zangen, 
de Geest zegt met de bruid: 
‘Kom Heere, wij zien verlangend 
naar Uw verschijning uit!’ 

 
11. Vrij verhaal 

 
12.  Zingen alle zondagsschoolkinderen 
 

Jongens en meisjes 
Hoort mensen, nu het Kerstfeest is, gedenken wij het feit, 
dat Jezus naar de aarde kwam door Gods barmhartigheid. 
Om zondaars te verlossen uit hun verlorenheid. 
O tijding van vreugde en troost, vreugde en troost, 
O tijding van vreugde en troost! 
 
Meisjes 
In Bethlehem, in Juda’s land, daar lag het godd’lijk Kind, 
gezegend is de mens die daar in Hem zijn Heiland vindt. 
Ga in de geest naar Bethlehem als gij dat Kind bemint. 
Jongens en meisjes: 
O tijding van vreugde en troost, vreugde en troost, 
O tijding van vreugde en troost! 
 
Jongens en meisjes 
De Vader in de hemel zond Zijn eng’len naar een veld, 
waar zij aan herders in die nacht het nieuws hebben verteld. 
Het goede nieuws van Jezus’ komst moet wereldwijd vermeld! 
O tijding van vreugde en troost, vreugde en troost, 
O tijding van vreugde en troost! 

 
13. Afscheid van leerlingen 

Anne-Marije, Daniël, Jantine, Mathilde, Rachel en Rachelle 
 

Leerlingen zingen: Psalm 119 : 17 
 

Toezingen: Psalm 119 : 18   
 
Doe hen op ’t pad van Uw geboden treên, 
schraag op dat spoor hun wankelende gangen: 
daar strekt zich al hun lust en liefde heen. 
Ai, neig hun hart en vurig zielsverlangen, 

 o Heer’, naar Uw getuigenis alleen! 
 Laat gierigheid hen in hun strik niet vangen. 

 
14. Sluiting 
 
15. Samenzang (staande): Ere zij God 

 



 
We wensen u gezegende kerstdagen en 

Gods zegen voor 2014 toe. 
 
 

* * * 
 

 
D.V. 12 januari 2014 begint de zondagsschool weer, 

elke zondag van 11.30 tot 12.30 uur  
in de Juliana van Stolbergschool. 

Ook nieuwe kinderen van 4 tot 12 jaar 
zijn van harte welkom! 

 


