
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alle zondagschoolkinderen zingen bij binnenkomst: Wij 
trekken in een lange stoet (1) 
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’. 
 
Welkom en gebed door juf Annelies  
Micha 5: 1 
En gij, Bethlehem Efratha! Zijt gij klein om te wezen onder de 
duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een 
Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, 
van de dagen der eeuwigheid.  
 
Gedicht door Joas den Hartog 
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.  
 
'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! 
 
 
 
 



Samenzang ‘In de stad van koning David’ 
In de stad van koning David 
Zoals lang reeds was voorzegd 
Werd een Baby door Zijn moeder 
In een kribbe neergelegd.  
Jezus Christus was dat Kind 
Door Maria teer bemind.  
 
Hij kwam uit de hoge hemel 
Hij, de Koning van ’t heelal.  
Heel eenvoudig was Zijn woning 
En Zijn wieg stond in een stal.  
Armen riep Hij in Zijn kring 
Toen Hij door de wereld ging.  
 
Eenmaal zien ook onze ogen 
Hem, die ons Zijn liefde toont.  
Want dat Kind is onze Heiland 
Die nu in de hemel woont.  
Hij brengt al Gods kind'ren thuis 
Bij Hem in het Vaderhuis.  
 
Muzikaal intermezzo onder begeleiding van Ellen van de Hoek 
en Jonathan Stouten. 
 
Schriftlezing door Matthias Stouten: Lukas 2: 1-5 
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. 
 
Declamatie jongste groep:  
De keizer Augustus laat zeggen   Jort/ Job 
in heel zijn grote rijk: 
 
Ik wil van de mensen weten   Roan 
hoe arm zij zijn of rijk. 
 
En daarom moet nu ieder   Rachel  
op reis naar dorp of stad, 
 
waar vroeger hun familie   Anne-Lynn 
nog land of huizen had. 
 
Ook Jozef moet nu reizen   Auke 
naar Bethlehem zo klein 
 
omdat zij nog familie    Milou 
van Koning David zijn. 
 
Jongste groep zingt: Keizer Augustus geeft bevel 
Keizer Augustus geeft bevel 
als ik mijn onderdanen tel 
moet ieder ingeschreven staan 
dus naar de stad van z’n vader gaan. 
 
 



Ook in het stadje Nazareth 
klinkt het bevel van a tot z. 
Jozef, Maria, ga je mee? 
Naar Bethlehem moet je alletwee! 
 
Meer dan Augustus weten kan 
is God in deze tijd van plan. 
Jozef, Maria, wees maar blij 
Hij geeft Zijn Zoon, Hij is heel dichtbij. 
 
Bijbelgedeelte: Lukas 2: 6    Aimee 
En het geschiedde, als zij daar waren,                                        
dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude. 
 
Declamatie jongste groep:  
Langs de donk’re huizenrijen     Elodie 
Ach, wie lopen daar zo laat?  
Het is Jozef, die daar langzaam     Lotte 
Zoekend met Maria gaat.  
 
Deur na deur gaat langzaam open             Lauren 
Deur na deur gaat ook weer toe.  
Niemand laat ze binnenkomen     Esmé 
En ze zijn zo vrees’lijk moe.  
 
Eindelijk vinden zij een plaatsje    Bjorn 
Voor de lange, donk’re nacht.  
Samen zijn zij om te rusten    Aron 
In een arme stal gebracht.  
Toen kwam er grote blijdschap    
In de arme beestenstal.  
 
 



Bijbelgedeelte Lukas 2: 7             Adriaan 
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. 
 
Jongste groep zingt: Psalm 72: 11 
Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen 
men loov’ Hem vroeg en spa! 
De wereld hoor’ en volg’ mijn zangen 
Met amen, amen na! 
 
Oudste en jongste groep zingen: 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 ineen paleis. 
O nee, die Koning die ik ken 
De machtigste van al 
Die kwam niet in een mooi paleis 
Maar in een arme stal. 
 
 



Waar moet Hij dan in slapen? 
Die Koning, die Koning. 
Waar moet Hij dan in slapen? 
Een gouden hemelbed.  
O nee, die Koning die ik ken 
Die heeft geen bed van goud. 
Geen pracht en praal, maar o zo kaal 
Een kribbetje van hout. 
 
Wat draagt Hij dan voor kleren? 
Die Koning, die Koning. 
Wat draagt Hij dan voor kleren? 
Een jas van hermelijn. 
O nee, die Koning die ik ken 
Die heeft er zelfs niet één. 
En ook geen hemdje van satijn 
Maar doekjes om zich heen. 
 
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 
Dan wordt het een paleis. 
Dan wordt het een paleis. 
 
Schriftlezing door Rens Kaptein: Mattheüs 2: 1-7 
1 Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, 
in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van 
het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. 



2 Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij 
hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om 
Hem te aanbidden. 
3 De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd 
ontroerd, en geheel Jeruzalem, met hem. 
4 En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en 
Schriftgeleerden des volks, vraagde van hen, waar de Christus 
zou geboren worden. 
5 En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea gelegen; want 
alzo is geschreven door den profeet: 
6 En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste 
onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman 
voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal. 
7 Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en 
vernam naarstiglijk van hen den tijd, wanneer de ster 
verschenen was; 
 
Declamatie oudste groep  
Dag koning Herodes,      Lucas 
We maakten een reis,  
We zoeken een Kindje  
Hier in uw paleis.  
We zoeken een Koning      
  
We zagen Z’n ster,   
We willen Hem eren,  
Daarom komen we van ver.  
 
Een Kindje, een Koning?     Jaron 
Er is er maar een!  
En dat is Herodes,  
Dat weet iedereen!  
 



Nee, koning Herodes,      Vera 
Dat Kind is nog klein.  
Maar straks zal het zeker  
De machtigste zijn.  
We hebben Z’n ster      
   
Aan de hemel gezien.  
Die ster was zo anders  
En zo helder bovendien.  
 
Wat hoor ik, een Koning     Seb 
Nog groter dan ik?  
M’n hart bonst van binnen,  
Ik schrik en ik schrik!  
Ik weet van geen Kindje,  
dat is een abuis!  
De enige koning ben ik hier in huis! 
 
Hij weet van geen Kindje,     Emma 
Dit is een abuis.  
De enige koning  
Is hij hier in huis!  
 
Maar koning Herodes,  
Wie weet er dan raad?  
Is hier dan geen wijze  
Die weet hoe het staat?  
 
Die ster aan de hemel  
Is meer dan een ster. 
Waar is nu het Kindje,  
Daarom komen we van ver…. 
 



Schriftlezing door Joas den Hartog: Mattheüs 2:8-12 
8 En hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen, en 
onderzoekt naarstiglijk naar dat Kindeken, en als gij Het zult 
gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en 
Datzelve aanbidde. 
9 En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en 
ziet, de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun 
voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het 
Kindeken was. 
10 Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote 
vreugde. 
11 En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken 
met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve 
aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, 
brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre. 
12 En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den 
droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, 
vertrokken zij door een anderen weg weder naar hun land. 
 
Oudste groep zingt: Lofzang van Simeon: 2 
Een licht, zo groot, zo schoon, 
Gedaald van 's hemels troon, 
Straalt volk bij volk in d' ogen; 
Terwijl 't het blind gezicht 
Van 't heidendom verlicht, 
En Isrel zal verhogen. 
 
Schriftlezing door Matthias Stouten: Mattheus 2: 13-15 
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. 
 
Oudste groep zingt: Wij trekken in een lange stoet (2&3) 
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’! 
 
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 het rijk vergaat. 
Wij loven U, Koning en Heer’, 
Koning en Heer’. 
Wij loven U, Koning en Heer’! 
 
Declamatie door Jelthe Klap  
Nu denkt u misschien, wat heeft de weg naar Bethlehem mij 
dan te zeggen? Is het echt belangrijk om te knielen voor het 
kindje Jezus? En waarom waren de herders en de wijzen zo 
verwonderd en blij? Zowel de herders als de wijzen knielden 
voor het kindje Jezus. Maar wat zorgde er nu voor dat zij 



moesten knielen? Die kribbe bevond zich laag aan de grond. 
Om Jezus te moeten zien, moesten zij wel knielen. Knielen dat 
doen wij niet zo graag. Het maakt ons nederig en klein. 
Precies dat is wat Jezus wil dat we zijn! Hij wilt namelijk 
Koning zijn over ons leven, zodat we Hem zien als De 
Verlosser van onze zonden. Als Jezus Koning over ons leven 
wordt, dan wordt je blij en verheugt. We mogen dan zien op 
het wonder van Zijn geboorte en de weg die Hij heeft afgelegd 
naar het kruis.  
 
Jezus daalde neer vanuit de Hemel, waar alles volmaakt was, 
waar het Licht was, Hij daalde af naar deze aarde om geboren 
te worden in een schamele, donkere stal. Hij deed dat voor 
ons, om licht te brengen in ons donkere hart. Hij kwam op 
deze aarde nederig en klein, maar later ook verhoogd en 
verheven als we zien dat Jezus opstond uit de dood en terug 
ging naar de hemel om voor ons te bidden. Hij bidt nu nog 
steeds voor ons: ‘Vader laat ook hen die Mij zoeken, Mij 
mogen vinden in de kribbe daar in Bethlehem’.  
 
Maar wat als ik nu niet naar Bethlehem ga om te knielen voor 
het kindje Jezus. Omdat ik liever zelf de baas ben in mijn eigen 
leven. Als we zelf koning blijven in ons leven, blijft het donker 
in ons leven. Het is daarom belangrijk om het grote wonder te 
mogen zien: Hij kwam voor ons, Hij gaf zijn leven voor ons aan 
het kruis! Vandaag zijn we hier met elkaar in de kerk en 
hebben we gehoord van dat kindje Jezus in Bethlehem. Er is 
nu nog tijd om Hem te zoeken! Ga jij mee op weg naar het 
Koningskind? Want, wie zoekt die vindt!  
 
 
 



Oudste groep zingt: Halleluja dank U Heer’ (Op de wijs van 
midden in de winternacht)  
Halleluja, dank U, Heer’  
Voor de grote dingen  
Die U ons gegeven heeft  
Laat ons vrolijk zingen.  
God die aan de wereld dacht.  
’t Grote licht ons heeft gebracht.  
’t Donker gaat voorbij,  
Wie gelooft is vrij!  
Looft den Heer’  
Telkens weer  
Laat nu ieder horen:  
Christus is geboren! 
 
Donker is het om ons heen  
Honger, ramp en oorlog,  
Angst en pijn, je bent alleen.  
Komt de vrede ooit nog?  
Is het waar dat God vergeet  
Dat Hij van geen wereld weet?  
Heer’, wij wachten nog.  
’t Koninkrijk komt toch.  
Geef ons zicht  
Op Uw licht 
’t Donker zal verdwijnen  
Als w’ Uw Licht zien schijnen. 
 
 
 
 
 
 



Samenzang: Wij trekken in een lange stoet (4) 
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’! 
 
Vrije vertelling door juf Geertje 
 
Samenzang: Psalm 72: 2 en 6 
De bergen zullen vrede dragen, 
De heuvels heilig recht; 
Hij zal hun vrolijk op doen dagen, 
Het heil, hun toegezegd. 
't Ellendig volk wordt dan uit lijden 
Door Zijnen arm gerukt; 
Hij zal nooddruftigen bevrijden; 
Verbrijz'len, wie verdrukt. 
 
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. 
 
 



Afscheid en Bijbeluitreiking door dominee Fokkema 
 
Kinderen die afscheid nemen toezingen (staande): Psalm 17: 4 
Maak Uwe weldaan wonderbaar, 
Gij, die Uw kindren wilt behoeden. 
Voor 's vijands macht en vrees’lijk woeden, 
Een hen beschermt in 't grootst gevaar. 
Wil hen Uw bijstand niet onttrekken; 
Uw zorg bewaak' hen van omhoog; 
Bewaar z’als d' appel van het oog; 
Wil hen met Uwe vleuglen dekken.  
 
Sluiting door dominee Fokkema 
 
Samenzang (staande): Ere zij aan God de Vader 
Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'gen Geest, de Trooster, 
de Drie-een'ge in Zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-een'ge in Zijn troon. 
 
Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons bevrijdt van elke smet. 
Ere zij aan Hem, die zondaars 
in de rij van koon'gen zet. 
Halleluja, halleluja, 
't Lam, dat vrijkocht en dat redt! 
 
 
 
 



Ere zij de Heer’ der eng'len, 
ere zij de Heer’ der kerk, 
ere aan de Heer’ der volk'ren, 
aard en hemel looft Uw werk! 
Halleluja, hallleluja, 
looft de Koning heel Zijn werk! 
 
Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijheid en kracht en machten 
legt Uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer’! 
 
 
 
 
Voor alle kinderen tot en met 12 jaar, ook voor kinderen die 
niet op de zondagsschool zitten, is er voor in de kerk een 
verrassing.  
 
We nodigen u na afloop van harte uit om met elkaar een 
kopje koffie te drinken in de zaal van de kerk.  
 
De zondagsschool begint weer op zondag 8 januari 2023 DV. 
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 wij u en jullie allen Gods Zegen toe 
op het kerstfeest en voor het komende jaar. 
 


