
Kerstliturgie 2021 
 

 

Hoor de Engelen …! 
 
 

Kerstviering Zondagsschool ‘De Goede Herder’ 
Christelijke Gereformeerde Kerk te Kerkwerve 

  



Alle zondagsschoolkinderen zingen bij binnenkomst:   
Psalm 33:1  
 
Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, 
Rechtvaardigen, verheft den HEER. 
Het past d’oprechten, God te loven; 
Zingt Zijnen groten naam ter eer. 
Prijst Hem in uw psalmen, 
Met de schoonste galmen; 
Roept Zijn weldaan uit; 
Laat de keel zich paren 
Met den klank der snaren; 
Looft Hem met de luit. 
 
Samenzang (staande) 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. 

 
 
 

 
Declamatie alle zondagsschoolkinderen: 
Wees niet bevreesd,  
want zie ik verkondig u grote blijdschap  
die alle volken wezen zal.  
Wees welkom om die boodschap te horen.  



Welkom en gebed door juf Annelies 
 
Samenzang: Lofzang van Zacharias:1 
 
Lof zij den God van Israël, 
Den HEER, die aan Zijn erfvolk dacht, 
En, door Zijn liefderijk bestel, 
Verlossing heeft teweeg gebracht; 
Een hoorn des heils heeft opgerecht; 
't Geen Davids huis was toegezegd, 
Dat wil Hij ons nu schenken; 
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond, 
Door der profeten wijzen mond, 
Zich hiertoe aan de vaderen verbond 
 
Muzikaal intermezzo onder begeleiding van Annelies van der 
Maas 
 
Jongste groep zingt: ‘De priester Zacharias’ 
 
De priester Zacharias reist naar Jeruzalem. 
Hij mag het offer brengen, dat is een eer voor hem.  
 
De priester Zacharias, hij ziet een engel staan.  
Het woord dat hij een zoon krijgt, hoort hij verwonderd aan.  
 
De priester Zacharias gelooft de engel niet.  
Voor straf kan hij niet spreken, dat geeft hem veel verdriet. 
 
De priester Zacharias is weer naar huis gegaan.  
Er wordt een zoon geboren: Johannes is zijn naam.  



 
De priester Zacharias, hij spreekt en zingt nu weer.  
God geeft wat Hij beloofd heeft; geloofd zij Isrels Heer’.  
 
Declamaties jongste groep:  
 
Ze had zo'n vreemd bericht gekregen,   Bjorn  
Waarover ze maar telkens dacht. 
Bij niemand anders in haar woonplaats  Lauren   
Was ooit zo'n boodschap thuisgebracht. 

 
God zou een Kind op aarde geven  Esmé  
Een Kind, zo hulpeloos en klein- 
Maar dat Zijn eigen Zoon zou wezen  Auke  
En zij - zij mocht de moeder zijn. 
 
Maar toen ze 't eenmaal had begrepen,  Esmé 
In volle omvang had verstaan - 
Toen kon ze 't ook niet voor zich houden, Milou 
En is gelijk op reis gegaan. 

 
En in 't gebergte van Judea,   Anne-Lynn 
Bij Zacharias en zijn vrouw, 
Heeft zij de lofzang toen gezongen  Elodie  
Van 't heil, dat God haar brengen zou. 
 
Zondagsschoolkinderen zingen: Lofzang van Maria: 1 en 3  
 
Mijn ziel verheft Gods eer; 
Mijn geest mag blij den HEER 
Mijn Zaligmaker noemen, 
Die, in haar lagen staat, 



Zijn dienstmaagd niet 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. 
 
Declamaties jongste groep:  
 
Dan wordt aan Jozef in de nacht  Aimée          
de blijde boodschap ook gebracht. 
Hij neemt Maria tot zijn vrouw,    
en samen roemen zij Gods trouw. 
 
Want Jozef, die uit Juda kwam,   Adriaan                
was ook uit Davids huis en stam.  
Zo wordt de Heiland Davids Zoon;      
voor eeuwig zit Hij op de troon. 

  
God heeft ons niet vergeten:   Aron              
Het Kind zal Jezus heten. 
Uit zonden redt Hij Israël;   Jaron  
Zijn naam is ook: Immanuël. 

 
Zo wordt waar wat de profeet Jesaja   Lucas 
al gezegd had: Ziet, een maagd zal zwanger  
worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn 
naam IMMANUEL heten. 



 
Oudste groep zingt: ‘O kom, o kom, Immanuel’ 
 
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 
 
O kom, Gij sleutel Davids, kom 
en open ons het heiligdom 
dat wij betreden Uwe poort 
Jeruzalem, o vredesoord 
Weest blij, weest blij, o Israël 
Hij is nabij, Immanuël 
 
Declamaties oudste groep:  
 
Zeg eens herder, wat heb jij gehoord?   Vera  
Ik heb juist vernomen, dat op hoog bevel 
Er een telling zijn zal van heel Israël. 

 
Zeg eens herder, wie gaan daar op reis?  Emma  
Jozef en Maria gingen al van huis 
Want ze horen in de stad van David thuis. 

 
Zeg eens herder, was daar onderdak?   Jelthe  
"Nee, er is geen plaats meer," werd hen steeds gezegd 
In een stal tenslotte, kwamen ze terecht. 
 
  



Schriftlezing door Maurits Kloet: Lukas 2:1-20 
 
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. 
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. 
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. 
8 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende 
in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. 
9 En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de 
heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met 
grote vreze. 
10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik 
verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; 
11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is 
Christus, de Heere, in de stad Davids. 
12 En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in 
doeken gewonden, en liggende in de kribbe. 
13 En van stonde aan was er met den engel een menigte des 
hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende: 



14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in 
de mensen een welbehagen. 
15 En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren 
waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: 
Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het 
woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft 
verkondigd. 
16 En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en 
het Kindeken liggende in de kribbe. 
17 En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het 
woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was. 
18 En allen, die het hoorden, verwonderden zich over 
hetgeen hun gezegd werd van de herders. 
19 Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, 
overleggende die in haar hart. 
20 En de herders keerden wederom, verheerlijkende en 
prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, 
gelijk tot hen gesproken was. 
 
Declamaties oudste groep: 

 
Zeg eens herder en wat zag je meer?  Romario 
Herders bij hun schapen, wakend in het veld. 
Hun werd de geboorte van het Kind verteld. 

 
Zeg eens herder, wat gebeurde er toen? Joas  
Ieder van die herders ging met grote haast. 
Over wat ze zagen was elk heel verbaasd. 

 
Zeg eens herder en wat zag ook jij?  Rens  
Jozef en Maria en hun kleine Kind, 
In wie God het leven weer opnieuw begint. 

 



Zeg eens herder, wat deed jij daarna?  Matthias  
Ik vertel aan ieder die het wil verstaan: 
God biedt ons de Vrede in dit Kindje aan! 
 
Oudste groep zingt: ‘Wij trekken in een lange stoet’:  
  
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! 
Wij loven U, Koning en Heer, Koning 
en Heer, wij loven U, Koning en Heer! 
 
Al bent U nu nog maar een kind, 
zo hulpeloos en klein, 
wij weten dat het rijk begint 
waarvan U Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint 
van oorlog en van pijn. 
Wij loven U, Koning en Heer, Koning 
en Heer, wij loven U, Koning en Heer! 
 
Samenzang:  
Al gaat de vijand in het rond, 
de koning van het kwaad. 
Al dreigt hij met zijn grote mond 
dat hij U eens verslaat, 
straks ligt hij dodelijk gewond 
wanneer zijn rijk vergaat. 



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: 
wij loven U, Koning en Heer, Koning 
en Heer, wij loven U, Koning en Heer! 
 
Schriftlezing door Antonio Gutierrez Mattheus 2: 13-18 
 
13 Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren 
verschijnt Jozef in den droom, zeggende: Sta op, en neem tot 
u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees 
aldaar, totdat ik het u zeggen zal; want Herodes zal het 
Kindeken zoeken, om Hetzelve te doden. 
14 Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeken en Zijn 
moeder tot zich in den nacht, en vertrok naar Egypte; 
15 En was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld 
zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den 
profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. 
16 Als Herodes zag, dat hij van de wijzen bedrogen was, toen 
werd hij zeer toornig, en enigen afgezonden hebbende, heeft 
omgebracht al de kinderen, die binnen Bethlehem, en in al 
deszelfs landpalen waren, van twee jaren oud en daaronder, 
naar den tijd, dien hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht 
had. 



17 Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den 
profeet Jeremia, zeggende: 
18 Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel 
gekerm; Rachel beweende haar kinderen, en wilde niet 
vertroost wezen, omdat zij niet zijn! 
 
Oudste groep zingt: ‘Vlucht, Jozef, vlucht’   
 
Vlucht, Jozef, vlucht, 
met Maria en het Kind 
voor Herodes jullie vindt. 
Wat je droomde wordt al waar: 
Jezus is in groot gevaar. 
 
Vlucht, Jozef, vlucht, 
naar Egypte moet je gaan, 
ver van Bethlehem vandaan, 
de soldaten zijn op weg, 
doe vannacht nog wat Ik zeg. 
 
Vlucht, Jozef, vlucht, 
onderweg in de woestijn, 
zal Ik jullie helper zijn, 
in Egypte, overal, 
God, Wie voor je zorgen zal. 
 
Schriftlezing door Antonio Gutierrez: Mattheus 2: 19-23  
 
19 Toen Herodes nu gestorven was, ziet, de engel des Heeren 
verschijnt Jozef in den droom, in Egypte. 



20 Zeggende: Sta op, neem het Kindeken en Zijn moeder tot 
u, en trek in het land Israëls; want zij zijn gestorven, die de 
ziel van het Kindeken zochten. 
21 Hij dan, opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het 
Kindeken en Zijn moeder, en is gekomen in het land Israëls. 
22 Maar als hij hoorde, dat Archelaüs in Judea koning was, in 
de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te 
gaan; maar door Goddelijke openbaring vermaand in den 
droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. 
23 En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de 
stad, genaamd Nazareth; opdat vervuld zou worden, wat door 
de profeten gezegd is, dat Hij Nazarener zal geheten worden. 
 
Oudste groep zingt: psalm 91:5 
 
Ik steun op God, mijn toeverlaat, 
Dies heb ik niets te vre - zen. 
Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad; 
Uw tent zal veilig we - zen; 
Hij zal Zijn engelen gebiên, 
Dat z' u op weg bevrijden; 
Gij zult hen, in gevaren, zien 
Voor uw behoud'nis strijden.  
 
Declamatie door Theanne Fokkema  

Zo wordt opnieuw vervuld wat de profeten hebben gezegd:  
Jezus zal een Nazarener zijn: Hij zal wonen in Nazareth.  
Een onbelangrijke en verachte plaats.  
Later zal Jezus daarom veracht worden:  
Kan er uit Nazareth iets goeds komen?  



De profeet Jesaja heeft dit al geschreven:  
Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen.  
Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. 

 
Jozef vertrouwde steeds weer op het Woord van God.  
Hij deed wat God zei.  
Wij horen ook het Woord van God.  
In de Bijbel lezen we wat God ons belooft! 

 
God belooft eeuwig leven: Wie in Mij gelooft zal leven!  
God belooft vergeving van zonden, want Hij is rechtvaardig.  
Als wij onze zonden belijden wil Hij ze vergeven.  
  
God belooft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde:  
‘Ik maak alle dingen nieuw’. God zal alle tranen van de ogen 
afwissen; en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen 
verdriet, geen moeite zal er meer zijn. 
  
God belooft dat Jezus eens terugkomt:  
‘Ja, Ik kom haastig, Amen.’  
Geloof jij wat God zegt?  
Vertrouw jij op Hem? 
 
Samenzang: psalm 25:2 

HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 



Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 
 
Vrije vertelling door juf Marina 
 
Samenzang: ‘Zoekt eerst het koninkrijk van God’ 
 
Zoek eerst het koninkrijk van God 
en Zijn gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelujah, hallelujah. 
 
Hallelujah, hallelujah, 
hallelujah, hallelujah. 
 
Men kan niet leven van brood alleen. 
Maar van ieder woord, 
dat door de Heer’ gesproken wordt. 
Hallelujah, hallelujah. 
 
Hallelujah, hallelujah, 
hallelujah, hallelujah.  
 
Bidt en u zal gegeven zijn. 
Zoekt en gij zult het zien. 
Klop en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelujah, hallelujah. 
 
Hallelujah, hallelujah, 
hallelujah, hallelujah.  
 



Afscheid en bijbeluitreiking door dominee Fokkema 
 
Kinderen die afscheid nemen toezingen (staande): ‘Ga met 
God en Hij zal met je zijn’ 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Sluiting door dominee Fokkema 
 
Samenzang (staande): ‘Hoor de eng’len zingen d’eer’ 
 
Hoor de engelen 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, 
Zingt met algemene stem voor het Kind van Bethlehem! 
Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer’! 
 
Hij, die heerst op 's hemels troon, Heere Christus, Vaders 
Zoon, 
Wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, Woord dat vlees geworden zijt, 
Tussen alle mensen in, in het menselijk gezin. 
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer’! 



 
Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd, 
Al Uw glorie legt Gij af, ons tot redding uit het graf, 
Dat wij ongerept en rein, nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer’! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle kinderen tot en met 12 jaar, ook kinderen die niet op de 
zondagsschool zitten, krijgen van de leiding een verrassing.  
 
De zondagsschool begint weer op DV zondag 16 januari 2022.  
Voor elk kind, ook nieuwe kinderen, staat er een stoel klaar.  
 
Namens alle kinderen en leiding danken we u hartelijk voor 
uw komst. Graag wensen we u en jullie allen Gods Zegen toe 
op het kerstfeest en voor het komende jaar.  


