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1. Welkomstlied 

Alle kinderen 

 
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’! 

 

2. Welkom  
Juf Reitsma  

 

3. Opening en gebed 
Meester Dirksen 
 

4. Psalm 81:12 (Datheen) 
Samenzang 

 
Opent uwen mond 

Zeer wijd onbeladen, 

Ik zal hem terstond 

Met goede spijze, 

Naar Mijne wijze 

Rijkelijk verzaden. 

5. De geboorte 
Groep 1 van juf Verrips en juf Rijken en groep 2 van  juf Broer en juf van Dijk 
 
Wees niet bang Maria, 
God zal met je zijn. 
Wees niet bang Maria, 
want je mag de moeder zijn 
van de Zoon van God… 
 
Zijn naam is Jezus. 
Jezus is zijn naam. 
Hij is de Redder 
Die God aan de wereld geeft. 
Dat wie in Hem gelooft, 
voor eeuwig leeft. 
Zijn naam is Jezus. 



 
Voor dit kleine kindje 
buigen wij ons neer. 
Hij is de Messias, 
Hij is God de Heer’. 
Hij is de Messias, 
Hij is God de Heer’. 

 
Zijn naam is Jezus. 
Jezus is Zijn naam. 
Hij is de Redder 
Die God aan de wereld geeft. 
Dat wie in Hem gelooft, 
voor eeuwig leeft. 
Zijn naam is Jezus. 
 
Komt laten wij aanbidden, 
Komt laten wij aanbidden, 
Komt laten wij aanbidden, 
Die Koning… 

 
6. De herders 

Groep 1 van juf Reitsma en juf van Voorst en groep 2 van juf Baars en juf Hoepel 
 
Het kleine stadje Bethlehem 
ligt stil in donk’re nacht. 
De herders in het wijde veld, 
zij houden trouw de wacht. 
Maar zie, er schijnt een helder licht; 
ook klinkt een eng’lenstem: 
‘De Heiland is geboren nu; 
Ga heen en kniel voor Hem’. 
 
De engel, hij zegt ook tot ons: 
‘Geboren is Gods Zoon; 
Zingt nu tot eer van God de Heer’, 
looft Hem op blijde toon’. 
God ziet in welbehagen neer 
op elk die Hem verwacht. 
En vrede zal op aarde zijn, 
licht in een donk’re nacht. 

 
7. Bijbelvertelling: ‘ De wijzen uit het oosten’ 

Juf van Dijk 
 

8. Zingen: Lofzang van Simeon: 2 
Samenzang 
 
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. 
 
 

9. De wijzen uit het Oosten 
Groep 1 van juf Wouterse en juf van Vliet en groep 2 van juf Egas, juf in ’t Veld en juf van den 
Bosch  
 
De wijzen, de wijzen, 
die gingen samen reizen. 
Vertrouwend op een Koningsster 
Zij wisten niet hoe ver. 
 
Zij volgden het teken. 
De dagen werden weken. 
Dan klopt een rijke karavaan 
bij de paleispoort aan. 
 
'O koning, wil ons horen: 
er is een Prins geboren, 
In 't Oosten is Zijn ster gezien, 
Staat hier Zijn wieg misschien?' 
 
Herodes, hij hoorde 
verschrikt naar deze woorden. 
'Een Koningskind bij mij in huis? 
U bent beslist abuis.' 
 
De wijzen, de wijzen, 
die moesten verder reizen. 
De ster ging als een lichtend spoor 
naar Bethlehem hen voor. 
 
Zij hebben gevonden, 
Het Kind door God gezonden, 
dat Koning en dat Knecht wil zijn. 
Voor ieder groot en klein. 

 
10. Psalm 98:2 

Samenzang 
 
Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt; 
Dit slaan al ’s aardrijks einden gade, 
Nu onze God Zijn heil ons schenkt. 
Juich dan den HEER’ met blijde galmen, 
Gij ganse wereld, juich van vreugd; 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
Het heil, dat d’ aard’ in ’t rond verheugt. 
 



11. Zingen lied: De Heere zegene u 
Alle kinderen van groep 1 en 2 

 
De Heere zegene u 

De Heere zegene u 

De Heere zegene u 

En Hij behoede u  

De Heere doe Zijn aangezicht 

Over u lichten 

En zij u genadig 

Amen 

 

De Heere zegene u 

De Heere zegene u 

De Heere zegene u 

En Hij behoede u 

De Heere verheffe Zijn aangezicht  

Over uw leven 

En geve u vrede  

Amen 

 

12. Sluiting 
Diaken dhr. A. Bouman 

 

13. Slotlied: Ere zij God 
Samenzang 

 

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 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. 

 

 

 
 


