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1. WELKOM door juf Marleen 

 

ZINGEN – Dit is de dag (OTH 55) 

Groep C 

Dit is de dag, dit is de dag 

Die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. 

Wees daarom blij, wees daarom blij 

En zing verheugd, en zing verheugd. 

 

Alle kinderen van alle groepen 

Dit is de dag die de Heer ons geeft, 

Wees daarom blij en zing verheugd! 

Dit is de dag, dit is de dag 

Die de Heer ons geeft. 

 

2e x Samenzang 

Opzeggen Groep C – Genesis 1:5   
God noemde het licht dag, 
en de duisternis noemde Hij nacht.  

2. STEM  
We lezen in de Bijbel dat God Zelf aan ons de dag en de nacht geeft. Heel gewoon?  
Nee, juist heel bijzonder, als we beseffen dat God ons ook vanmorgen weer een nieuwe dag heeft 
gegeven!  

Gedicht door Seth 
Bijzónder gewoon 
Anders dan andere 
Jij bent 
Gewoon bijzónder 
 
In je blik 
In je lach 
In je zijn 
Gewoon bijzónder 
 
Jij mag er zijn 
Jezus roept alle kinderen 
En noemt ze Mijn 
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GEBED door meester Kees 

3. STEM door Jorte 
Als ik denk aan Maria, zie ik een gewone jonge vrouw. Ze zou gaan trouwen met Jozef, de 
timmerman. Maar God stuurt haar leven een andere kant op. Hij gaat een bijzondere weg met 
haar.  

Lukas 1:26-33 
Voorlezen door Zoey  
In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan 
de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam 
Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar 
binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend 
onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich 
af wat de betekenis van deze groet kon zijn.  

Voorlezen door Giedo 
En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En 
zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. Hij zal groot 
zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van 
Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 
Koninkrijk zal geen einde komen. 

4. ZINGEN Groep B.II – Zijn Naam is Jezus (Kinderopwekking 197) 
Solo door Suze 
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. 
 
Solo door Seth  
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. 
 
Groep B.II  
Voor dit kleine Kindje, buigen wij ons neer. 
Hij is de Messias, Hij is onze Heer. 
Hij is de Messias, Hij is onze Heer. 

Gezongen door Suze, Seth en Lieke 
Zijn Naam is Jezus, Jezus is Zijn Naam. 
Hij is de Redder die God aan de wereld geeft, 
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dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft. 
Zijn Naam is Jezus. 
 
Groep B.II 
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. 
Zijn Naam is Jezus. 
solo door Suze: Zijn Naam is Jezus.  
 
Alle kinderen van alle groepen neuriën 
Komt laten wij aanbidden 
Komt laten wij aanbidden 
Komt laten wij aanbidden, die Koning! 
 
Alle kinderen van alle groepen zingen 2x  
Komt laten wij aanbidden 
Komt laten wij aanbidden 
Komt laten wij aanbidden, die Koning! 

5. STEM door Levi 
Ook Jozef wordt in Gods plan betrokken. Jozef, familie van koning David, mag straks zelf de vader 
zijn van de grote Zoon van David. Wie had dat gedacht! Nou, Jozef zelf zeker niet!  

Opzeggen 
Ezra: Het lijkt al lang geleden toen Maria tegen mij zei:  
 
Lieke: We krijgen straks een Koningskind, een Kind voor jou en mij!  
 
Ezra: Maar waarom wij? Wij zijn toch niet bijzonder?  
En toch krijgen wij van God dit grote wonder.  
Ik schrok toen ik het hoorde en ik dacht: ‘Ik verdwijn!’  
Maar God zei in een mooie droom: ‘Jij mag de vader zijn.’  

Levi: ‘Jouw Kind is heel bijzonder, dus ga niet uit elkaar.  
Je noemt Hem Jezus, Hij maakt Zijn Naam straks waar!’  

6. SAMENZANG - Psalm 108:1 
Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid; 
'k Zal zingen voor de Opperheer, 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij zachte harp, gij schelle luit, 
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Waakt op; dat niets uw klanken stuit'; 
'k Zal in de dageraad ontwaken, 
En met gezang mijn God genaken. 

7. STEM  
Maria, die gewone vrouw, mag de moeder worden van Jezus, de Koning, de Zaligmaker.  
Jezus daalde af om Kind, om Mens te worden in deze zondige wereld.  
Hij werd geboren in een stal. Dát maakt Jezus zo bijzonder! 

8. ZINGEN Groep B.I – Namen van God (Kinderopwekking 176) 
Gezongen door Daniëlle en Rieke 
U bent de God die mij leidt 
En mijn Vader voor altijd 
U bent de Redder 
Die voor mij op aarde kwam 
In elke Naam die U heeft 
Wordt verteld hoeveel U geeft 
Om de mensen 
En wat op de aarde leeft 
 
Gezongen door Daniëlle en Rieke 
U bent de God die mij leidt 
En mijn Vader voor altijd 
U bent de Redder 
Die voor mij op aarde kwam 
In elke naam die U heeft 
Wordt verteld hoeveel U geeft 
Om de mensen 
En wat op de aarde leeft. 
 
Groep B.I 
Immanuel, God met ons 
U zal er zijn elke dag 
Immanuel, God met ons 
U zal er zijn elke dag 
 
Gezongen door Daniëlle en Rieke  
U bent de God die mij leidt 
En mijn Vader voor altijd 
U bent de Redder 
Die voor mij op aarde kwam 
In elke Naam die U heeft 
Wordt verteld hoeveel U geeft 
Om de mensen 

 

Want zo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat ieder 
die in Hem gelooft, niet verloren 
gaat, maar eeuwig leven heeft. 

Joh. 3:16 
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En wat op de aarde leeft. 
 
Gezongen door Daniëlle en Rieke  
Sterke Rots, Vredevorst 
U kwam bij ons als een Kind 
Sterke Rots, Vredevorst 
U kwam bij ons als een Kind. 
 
Groep B.I 
Lam van God, hoogste Heer 
U stierf voor ons aan het kruis 
Lam van God, hoogste Heer 
U stierf voor ons aan het kruis 
Gezongen door Daniëlle en Rieke: U stierf voor ons aan het kruis. 

9. Voorlezen door Rikardo – Lukas 2:6 en 7  
En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, 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. 

10. ZINGEN Groep C – Heel gewoon (Kinderopwekking 48) 
Heel gewoon, heel gewoon, 
niemand had het zo verwacht. 
Geen paleis of een dure woning. 
Wie had dat ooit gedacht? 
 
Heel gewoon, heel gewoon,  
niemand had het zo verwacht. 
Geen paleis of een dure woning. 
Wie had dat ooit gedacht? 
 
Door te worden als een kind, heel eenvoudig. 
Door te worden als een kind, heel klein. 
Kon Hij onze Koning worden, 
kon Hij de Redder zijn! 
 
11. Korte overdenking door ds. Verheuvel 
 
12. Opzeggen – melodie op de piano ‘Dat moet iets wonderlijks zijn’ 
Ik keek mijn ogen uit, een schitterend gezicht.  
Zo anders dan normaal, zo helder en zo licht. 
 
Groep B.II Dat moet iets wonderlijks zijn,  
dat moet een wonder boven wonder zijn.  
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13. Voorlezen door Jona – Lukas 2:13 en 14  
En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: 
Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. 

14. ZINGEN, staande – Ere zij God 
Kinderen en leiding Ere zij God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge! 
Samenzang Ere zij God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge! 
Meisjes en vrouwen Vrede op aarde, vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. 
 
Samenzang Ere zij God in de hoge! Ere zij God in de hoge! 
Jongens en mannen Vrede op aarde, vrede op aarde. 
Vrede op aarde, vrede op aarde! 
 
Samenzang In de mensen, in de mensen een welbehagen. 
In de mensen een welbehagen, een welbehagen! 
Ere zij God, ere zij God! In de hoge, in de hoge, in de hoge! 
 
Kinderen en leiding Vrede op aarde, vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. 
Samenzang Amen, amen. 
 
15. Opzeggen Groep C 
Allemaal groep C: Gloria, gloria  
Anne: Het klinkt in de nacht. 
Een lied over vrede  
aan herders gebracht. 
 
Allemaal groep C: Gloria, gloria 
Sara: Het engelenkoor zingt 
Allemaal groep C: Ere zij God!  
Livia: Het lied klinkt in stilte nog door. 

16. STEM door Lieke vT 
Ik heb nog nooit gehoord dat als er iemand geboren is, engelen zongen.  
Maar .. bij Jezus’ geboorte gebeurde dat wel.  
Hij is Gods Zoon!  
Hij daalde af naar de aarde. Waarom?  
 

ZINGEN Groep A – Als je veel van iemand houdt (Elly & Rikkert) 
Solo door Beryl en Esther 
Als je veel van iemand houdt 
Geef je 't mooiste wat je hebt 
Da's heel gewoon 

Omdat God van mensen houdt 
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Gaf Hij 't mooiste wat Hij had 
Zijn eigen Zoon 

Groep A 
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk 
Een mooier geschenk ken ik niet  
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk 
Een mooier geschenk ken ik niet                     
 
Solo door Beryl en Esther 
Als je veel van iemand houdt 
Geef je 't mooiste wat je hebt 
Da's heel gewoon 
En als jij de Heer vertrouwt 
Leg je leven in Zijn hand 
Hij is Gods Zoon 
 
Groep A 
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk 
Een mooier geschenk ken ik niet 
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk 
Een mooier geschenk ken ik niet 
 

17. STEM door Rieke 
Kerstfeest: Jezus wordt geboren in een stal om eeuwig leven te geven. Aan jou, aan mij. Jezus: als 
kind, als mens zo gewoon, maar in wat Hij doet, Gods Zoon.  

Voorlezen door Juda – Johannes 3:16 
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder 
die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

STEM door Rieke 
Jezus, als kind, als Mens zonder zonde, gekomen om al jouw 'gewone' dingen te begrijpen, om 
aan het kruis al jouw zonden te dragen. Zo bijzonder is Jezus, zó ver gaat Hij in Zijn liefde voor jou!  

18. ZINGEN Groep B.II  – Want een Kind is ons geboren (Marcel Zimmer) 
Solo door Elisabeth 
Want een Kind is ons geboren 
en een Zoon gaf God aan ons. 
De heerschappij rust op Zijn schouder 
en Zijn Naam zal zijn: 

Groep B.II Refrein: 
Wonderbare Raadsman, 
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Machtige God, Eeuwige Vader, 
de Vredevorst.  

Groep B.II  
Immanuel, God met ons. 
Immanuel, God met ons. 

Solo door Seth vK. 
Want alzo lief had God de wereld 
dat Hij zijn Zoon gegeven heeft. 
Iedereen die in Hem gelooft, 
leeft in eeuwigheid. 

Groep B.II Refrein 
Immanuel, God met ons. 4x 
Solo door Loïs: Immanuel, God met ons. 

19. Opzeggen – melodie op de piano ‘Hij kwam bij ons, heel gewoon’ 
Opzeggen door Juda 
Hij kwam bij ons, heel gewoon. 
De Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 

Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, 
gedragen door Zijn liefde en kracht. 
 
Opzeggen door Julian 
Zie je de wonden zo diep. 
De hand, die aarde en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man die onze zonden droeg. 
 
Wij willen worden als Hij. 
Elkaars lasten dragen wij. 
Wie is er nederig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 

20. STEM door Anneniek 
Wat een feest, vind je ook niet? Hoeveel keer heb jij al Kerstfeest gevierd? Al 5 keer, 8 keer, 10 
keer, 30 keer of 70 keer? Ken jij de Heere Jezus? Hij kwam uit de hemel voor u en voor jou, voor 
jullie allemaal. Wat een oneindig groot wonder, wat een liefde! Nú weet ik dat Kerstfeest 
helemaal niet gewoon is, maar juist heel bijzonder, omdat Jezus speciaal voor ons kwam!  
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Opzeggen door Hannah 
Zo stond het geschreven, zo is het beloofd, 
een Redder is gekomen, brengt iedereen hoop. 

21. Opzeggen groep B.II 
Allemaal groep B.II: Gloria, gloria 
Anna: Het klinkt in de nacht. 
een boodschap van vrede  
op aarde gebracht. 
 
Allemaal groep B.II: Gloria, gloria 
Anna: Het engelenkoor zingt. 
Allemaal groep B.II: Ere zij God!  
Anna: Het lied klinkt de eeuwen nog door. 

22. Opzeggen door Noa 
Heer, ik ben dankbaar voor wat U mij geeft, 
U bent mijn leven, mijn licht in de nacht. 
Leven oneindig is wat U mij geeft, 
U bent meer dan ik ooit had verwacht. 

 
23. DANKGEBED door ds. Verheuvel 

24. Mededelingen door juf Marleen 

25. ZINGEN – Goed nieuws   
Solo door Sifra  
Refrein:  
Goed nieuws, goed nieuws 
Iedereen moet het horen 
Goed nieuws, goed nieuws 
Jezus is geboren 
Jezus is geboren 

Solo door Sifra 

Hij wil je heel graag helpen 

in alles wat je doet 

En gaat het soms wat moeilijk 

Hij geeft je nieuwe moed 

Hij is de allerbeste 

geen ander is als Hij 

De machtigste en sterkste 
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Hij is het allebei 

 

Solo door Elisabeth: Refrein 

 

Solo door Elisabeth 

En Hij is ook een Vader 

die heel veel van je houdt 

Hij draagt je in zijn armen 

als jij op Hem vertrouwt 

Hij geeft je echte vrede 

en wie in Hem gelooft 

die krijgt het eeuwig leven 

want dat heeft Hij beloofd 

 

Samenzang: Refrein 

 

Samenzang 

Hij is ook altijd bij je 

en altijd om je heen 

En waar je ook naartoe gaat 

Hij laat je nooit alleen 

 

Samenzang: Refrein 2x 

 

Collecte aan de uitgang 

 

We willen graag de collecte aan de uitgang onder de aandacht brengen. Dit jaar is de collecte 

bestemd voor kinderbijbels voor kinderen in Malawi (actie: Lees je Bijbel). 

Er is een initiatief waarbij kleuterbijbels worden vertaald in de eigen taal (Chichewa) van de 
kinderen. Er wordt geld ingezameld om een groot aantal kleuterbijbels te laten drukken en uit te 
delen in de gemeenten van de Reformed Presbyterian Church of Malawi, zodat er door moeders 
en vaders invulling kan worden gegeven aan een stukje huisgodsdienst op een heel eenvoudige 
manier. Net als er in Nederland bijvoorbeeld tijdens het lezen na het avondeten of bij het naar 
bed gaan gebruik gemaakt kan worden van een kleuter- en kinderbijbel. Ook is geld welkom om 
meer kindercatechisatieboekjes te kunnen drukken en verspreiden. Deze zijn voor de kinderen 
zelf, maar ook bedoeld om dominees kinderen makkelijker te kunnen betrekken bij de inhoud van 
het onderwijs van de kerkdiensten, en dat ouders thuis aan de hand van dat boekje extra uitleg 
kunnen geven.  
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Verder zal het ingezamelde geld van alle zondagsscholen in Nederland ook gebruik worden voor 
het drukken van boekjes met eenvoudige bijbeluitleg en voor het kunnen aanbieden van 
cursussen aan zondagsschoolleerkrachten daar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We willen iedereen bedanken voor het meehelpen aan deze kerstviering en zien alle 
kinderen graag weer terug in het nieuwe jaar! De Zondagsschoolleiding zal alle 

ouders/verzorgers informeren per mail wanneer de Zondagsschool start in het nieuwe 
jaar. 

Alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar zijn dan van harte welkom, ook als dit voor het 
eerst is! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


