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De band speelt het lied ‘Maria, had je door?’  

Declamatie: Kaarsen 
 
Vince Kwakernaak: 
Ik steek één kaarsje aan,  
één lichtje in de nacht. 
Één kaars die branden gaat,  
voor ’t feest waar ik op wacht. 
 
Derk van Wijk: 
De tweede kaars gaat aan, 
het licht wordt groter nu. 
Donker gaat verdwijnen.  
Heer, wij danken U. 

Emma den Besten: 
De derde kaars gaat aan,  
helder is hun schijn.  
't Duurt nog een klein poosje,  
dan zal 't kerstfeest zijn. 
 
Sanne Verspuij: 
De grote kaars gaat aan,  
dat is een mooi gezicht.  
Wij mogen vieren gaan,  
het feest van Christus’ Licht! 

 
Welkom & mededelingen door Jasmijn in ’t Veld en Jasmijn Bos 
 
Lied: ‘Heel gewoon’  
 
Heel gewoon, heel gewoon. 
Niemand had 't zo verwacht. 
Geen paleis of 'n dure woning, 
wie had dat ooit gedacht. 
Door te worden als ’n kind heel eenvoudig, 
door te worden als ’n kind heel klein, 
kon Hij onze Koning worden,  
kon Hij de Redder zijn.  
 
Toelichting thema ‘Tel je mee’ door Lotte van der Vlist en Janiek Lock  
 
Herhalen lied: ‘Heel gewoon’ 
 
Stil gebed 
 
Votum & Groet 
 
Declamatie Maria bezoekt Elizabeth 
 
Ties Vink: 
Twee vrouwen die een kindje verwachtten.  
Die elkaar een blijde boodschap brachten 
 
 



Anna van Wijngaarden: 
Die beiden Gods boodschap verstonden.  
Zijn door God met elkaar verbonden. 
 
Thirza Korevaar: 
Een sprong naar een tijd die eens gaat komen 
Twee vrouwen die er nu al van dromen. 
 
Jarik Lock: 
Een Kind wordt opnieuw geboren 
Een boodschap die iedereen moet horen 
 
Lied: ‘Lofzang van Maria vers 1 en 3 
1. 
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. 
 

3. 
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. 

Declamatie De volkstelling 
 

 
Milan Boer: 
De keizer Augustus laat zeggen,  
in heel zijn grote rijk. 
Ik wil van de mensen weten 
hoe arm zij zijn of rijk. 
 
Nout in ’t Veld: 
En daarom moet nu ieder, 
op reis naar dorp of stad. 
Waar vroeger hun familie, 
nog land of huizen had.  

 
Anna Erkelens: 
In het donker van de avond, 
als de lichtjes branden gaan, 
Komen Jozef en Maria 
moe in Bethlehem’s straten aan. 
 
Melle van Doesburg: 
Ook Jozef moet nu reizen, 
naar Bethlehem zo klein. 
Omdat zij nog familie  
van koning David zijn. 
 
Jan de Kuiper:  
Nergens vinden zij een plaatsje, 
voor de koude lange nacht. 
Samen zijn zij om te rusten,  
in een oude stal gebracht. 
 
Imke Kool: 
Ze kunnen gaan slapen 
en in die nacht… 
Is het Kindje geboren 
en naar de kribbe gebracht. 



Lied: ‘Wij zijn op weg naar Bethlehem’ 
 
Wij zijn op weg, naar Bethlehem. 
Wij volgen de ster, die leidt ons naar Hem. 
Met mirre en wierook en geschenken van goud,  
zijn onze zadeltassen tot de rand toe volgestouwd. 
  
Een Kind is geboren  
in Bethlehem  
Hij wordt de nieuwe Koning  
alle eer aan Hem!  
 
Wij zijn op weg, naar Bethlehem. 
Wij volgen de ster, die leidt ons naar Hem. 
Waar moeten wij heengaan, linksaf of rechtdoor?  
Kijk in het verre oosten gaat de ster ons voor. 
 
Een Kind is geboren   
in Bethlehem 
Hij wordt de nieuwe Koning  
alle eer aan Hem!  
Hij wordt de nieuwe Koning  
alle eer, alle eer, alle eer aan Hem!  
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Lukas 2: 6-20 door  Esli de Vogel, Joas van Wijk, Luuk Aalbers 
 

6. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, 7 

en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, 

omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. 

8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts 

de wacht hielden over hun kudde. 9 En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de 

heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. 10 En de engel zei 

tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het 

volk wezen zal, 11 namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van 

David; Hij is Christus, de Heere. 12En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in 

doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. 13 En plotseling was er bij de engel een menigte 

van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: 14 Eer zij aan God in de 

hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. 15 En het geschiedde, 



toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar 

zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de 

Heere ons bekendgemaakt heeft. 16 En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en 

het Kindje liggend in de kribbe. 

17Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind 

verteld was. 18 En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders 

tegen hen gezegd werd. 19 Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar 

hart. 20 En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij 

gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. 
 
Lied: ‘Zolang gewacht, nu is het zover’ 
 
Groep 3 en 4 van de zondagsschool 
Zo lang gewacht. 
nu is het zo ver. 
In de donkere nacht, 
flonkert een ster. 
En ik hoor de blijde engelenkoren, 
nu is de Redder geboren. 
 
Alle kinderen van de zondagsschool: 
Zo lang gewacht, 
nu is het zo ver. 
In de winterse nacht, 
glinstert een ster. 
En ik zie een nieuwe morgen gloren, 
nu is de Redder geboren. 
 
Zo lang gewacht, 
nu is het zo ver. 
In de stille nacht, 
blinkt er een ster. 
Nu klinkt het van de klokkentoren, 
nu is de Redder geboren. 
 
Preek (N.a.v. Lukas 2:6-20)  
 
 
 
 
 
 



Lied: ‘Als ik een herder was geweest’ 
 
Als ik een herder was geweest, 
daar in dat mooie dal. 
Als ik een herder was geweest, 
daar bij die kleine stal. 
Een os of een ezel, 
of een schaapje misschien. 
Dan had ik het wonder, 
dan had ik het wonder, 
dan had ik het wonder zelf gezien. 
 
Als ik een engel was geweest, 
zong ik de hele nacht. 
Als ik een engel was geweest, 
had ik het nieuws gebracht. 
Een os of een ezel, 
of een schaapje misschien. 
Dan had ik het wonder, 
dan had ik het wonder, 
dan had ik het wonder zelf gezien. 
 
Vrije vertelling  
 
Lied: ‘Kom, vier het feest met mij’ 
 
Een vreugdevuur gaat van huis tot huis 
En zet alle harten in vuur en vlam. 
Het wonder dat de Verlosser kwam, 
Geeft ons reden om kerstfeest te vieren. 
 
Refrein: 
Kom, vier het feest met mij, 
Kom, dans en zing want jij hoort erbij. 
Deel de vreugde met arm en rijk, 
Dat Jezus voor ons is gekomen. 
 
In alle landen op heel de aarde 
Beleven mensen het met elkaar. 
Een nieuw begin in een grauw bestaan, 
Waaruit vreugde en kleur zijn verdwenen. 
 
 
 
 



Refrein: 
Kom, vier het feest met mij, 
Kom, dans en zing want jij hoort erbij. 
Deel de vreugde met arm en rijk, 
Dat Jezus voor ons is gekomen. 
 
Kleur nu je leven met rood van liefde, 
Met wit van vrede en groen van hoop. 
En houd je vast aan wat is beloofd, 
Want het rijk van het licht is gekomen. 
 
Refrein: 
Kom, vier het feest met mij, 
Kom, dans en zing want jij hoort erbij. 
Deel de vreugde met arm en rijk, 
Dat Jezus voor ons is gekomen. 
 
Dankgebed 
 
Lied (staande): ‘Ere, zij God’ 
 

Ere 
zij God, 

ere zij God 
in de hoge, in 
de hoge, in de 

hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde In de men- 
sen 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 men- 
sen, 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 den mensen  
een welbeha- 

gen. Amen, 
amen. 

 
Zegen 
 
 
 
 



 
M.m.v. Kinderen van de zondagsschool ‘Laat de kinderen tot Mij komen’ 
 
Muzikale medewerking werd verleend door Feline Tuijl (piano), Marijke de Kuiper (cajon), 
Eliseba van Zuthem (dwarsfluit), Daniël Holtslag (basgitaar), Chris van Veldhuizen (orgel), 
Ronald Overduin (akoestische gitaar)  
 
Ouderling van dienst: Dhr. Arjan Overduin 
Koster: Gijs van Veldhuizen 
 
De liturgieën werden uitgedeeld door Aron Kool en Joël den Toom 
Er is een collecte bij de uitgang, ook kunt u digitaal een gift geven. Deze is bestemd voor het 
zondagsschool werk.  
 
Fijn dat u met ons verbonden was! Namens de leiding van de zondagsschool wensen we u 
nog gezegende dagen. De kinderen van de zondagsschool zijn weer welkom op zondag 9 
januari 2022. 


