
  

Bethlehem 



 
Opening 
Ds. H.J. Agteresch 
 
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 teweeggebracht; 
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. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing door enkele kinderen uit groep 6 
 
1 Samuel 16 : 1-4 
1 Toen zeide de HEERE tot Samuël: Hoe lang draagt gij leed om Saul, dien Ik toch verworpen heb, dat 
hij geen koning zij over Israël? Vul uw hoorn met olie, en ga heen; Ik zal u zenden tot Isaï, den 
Bethlehemiet; want Ik heb Mij een koning onder zijn zonen uitgezien. 
2 Maar Samuël zeide: Hoe zou ik heengaan? Saul zal het toch horen en mij doden. Toen zeide de 
HEERE: Neem een kalf van de runderen met u, en zeg: Ik ben gekomen, om den HEERE offerande te 
doen. 
3 En gij zult Isaï ten offer nodigen, en Ik zal u te kennen geven, wat gij doen zult, en gij zult Mij zalven, 
dien Ik u zeggen zal. 
4 Samuël nu deed, hetgeen de HEERE gesproken had, en hij kwam te Bethlehem. 
 
Lukas 2: 1-7 
1 En het geschiedde in diezelve dagen, dat er een gebod uitging van den keizer Augustus, dat de 
gehele wereld beschreven zou worden. 
2 Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrénius 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 Galiléa, uit de stad Nazareth, naar Judéa, tot de stad Davids, 
die Bethlehem genaamd wordt (omdat hij uit het huis en geslacht Davids 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 zou. 
7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wond Hem in doeken en legde Hem neder in de kribbe, 
omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. 
 
Kerstvertelling 
 
Samenzang: Psalm 65 : 1 
De lofzang klimt uit Sions zalen 
Tot U, met stil ontzag; 
Daar zal men U, o God, betalen 
Geloften, dag bij dag. 

Gij hoort hen die Uw heil verwachten, 
O Hoorder der gebeên! 
Dies zullen allerlei geslachten 
Ootmoedig tot U treên. 

 
De kinderen van groep 1 zeggen op: 
Kom, ga eens mee naar Bethlehem, 
kom kijken bij die stad. 
Er is daar al zoveel gebeurd, 
Gods Woord vertelt ons dat. 



 
Naomi, zij ging vluchten 
voor honger en voor dood. 
Er was geen eten meer, 
in Bethlehem geen brood. 
 
Ze gingen zonder God, 
ze gingen zonder vragen. 
Het ging toen echt niet beter, 
nóg meer droeve dagen. 
 
Maar God gaf Zijn genade 
en riep haar terug naar huis. 
Alleen bij Hem is voedsel 
en ben je veilig thuis. 
 
En Ruth mocht mee met haar 
en deelde in Gods zegen. 
Weer brood in Bethlehem 
onverdiend gekregen. 
 
En Ruth werd zo de moeder 
van het Brood des Levens. 
Verlossing van de honger 
en de zonde tevens. 
 
De kinderen van groep 1 en 2 zingen: Psalm 136 : 1 
Looft den HEER’, want Hij is goed; 
Looft Hem met een blij gemoed; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
De kinderen van groep 2 zeggen op: 
Kom, ga eens mee naar Bethlehem, 
kom kijken bij die stad. 
Er is daar al zoveel gebeurd, 
Gods Woord vertelt ons dat. 
 
Samuël hij weet het niet 
wie moet er koning zijn? 
Hoe groot ze zijn, is wat hij ziet, 
maar buitenkant is schijn. 
 
De Heere God, Hij weet het wel 
wie er Zijn knecht moet zijn. 
Hij kijkt bij David in het hart, 
al is hij nog zo klein. 
 
Uit Bethlehem, de kleine stad, 
komt David op de troon. 
het wordt ook de geboorteplaats 
van Davids grote Zoon. 



 
Heb jij gezien in Bethlehem 
dat God juist daar wil komen? 
Hij heeft, in plaats van mensen, 
de schuld op Zich genomen. 
 
Daarom, Gods boodschap, ook voor jou: 
Hij kwam in Bethlehem! 
Geloof de boodschap van Zijn komst 
en luister naar Zijn stem! 
 
Samenzang: Psalm 89 : 9 
Gij hebt weleer van hem dien Gij geheiligd hadt, 
Gezegd in een gezicht, dat zoveel troost bevat: 
“Ik heb bij enen held voor Isrel hulp beschoren, 
Hem uit het volk verhoogd; hem had Ik uitverkoren. 
’k Heb David, Mijnen knecht, Mijn gunsteling, gevonden, 
En hem, met heil’ge zalf, aan Mij en ’t rijk verbonden. 
 
De kinderen van groep 3 zeggen op: 
Kom, ga eens mee naar Bethlehem, 
kom kijken bij die stad. 
Er is daar al zoveel gebeurd, 
Gods Woord vertelt ons dat. 
 
In de velden rond de stad,  
loopt een herdersjongen. 
Hij zorgt goed voor al zijn schapen 
en heeft heel mooi gezongen. 
 
David jubelt van zijn God. 
David zingt van strijd en zorgen. 
Van de hulp die hij steeds kreeg, 
van Gods trouw op elke morgen. 
 
In de velden rond de stad 
zingen engelenmonden. 
Eer zij God, verheerlijk Hem, 
Hij heeft Zijn Zoon gezonden. 
 
Wil jij samen met hen zingen, 
in het koor van Bethlehem? 
Om God eeuwig dank te brengen, 
met je hart en met je stem? 
 
Psalm 57:8: Mijn hart is bereid, o God! mijn hart is bereid; ik zal zingen, en psalmzingen. 
 
Psalm 57:9: Waak op, mijn eer! waak op, gij, luit en harp! ik zal in den dageraad opwaken. 
 
Psalm 57:10: Ik zal U loven onder de volken, o Heere! ik zal U psalmzingen onder de natiën. 
 



Psalm 57:11: Want Uw goedertierenheid is groot tot aan de hemelen, en Uw waarheid tot aan de 
bovenste wolken. 
 
De kinderen van groep 3 en 4 zingen: Psalm 108 : 1 
Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid; 
’k Zal zingen voor den Opperheer; 
’k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 

Gij zachte harp, gij schelle luit, 
Waakt op; dat niets uw klanken stuit’; 
’k Zal in den dageraad ontwaken, 
En met gezang mijn God genaken. 

 
De kinderen van groep 4 zeggen op: 
In Bethlehem is water, 
wie durft mij dat te geven? 
De Filistijnen zijn nu daar, 
wie waagt daarvoor zijn leven? 
 
2 Samuël 23:14: En David was toen in een vesting; en de bezetting der Filistijnen was toen te 
Bethlehem. 
 
Drie mannen halen water, 
ze durven dat wel aan. 
Voor David, hun beschermer, 
zullen de helden gaan. 
 
2 Samuël 23:15: En David kreeg lust, en zeide: Wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems 
bornput, die in de poort is? 
 
En David krijgt dit water, 
maar smaakt niet het genot. 
Te groot voor hem is dit geschenk, 
hij offert het aan God. 
 
2 Samuël 23:16: Toen braken die drie helden door het leger der Filistijnen, en putten water uit 
Bethlehems bornput, die in de poort is, en droegen het, en kwamen tot David; doch hij wilde dat niet 
drinken, maar goot het uit voor den HEERE. 
 
O Jezus, Bron van Bethlehem, 
vervul ons met Uw gaven. 
Zodat het hart, dat dorst naar U, 
zich aan Uw heil mag laven. 
 
Openbaring 21:6: En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het 
Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. 
 
Het orgel speelt: Psalm 42 : 1 
 
Vrije vertelling 
 
Samenzang: Psalm 132:11 
Daar zal Ik David, door Mijn kracht,   ‘k Heb Mijn gezalfden knecht een licht, 
Een hoorn van rijkdom, eer en macht   Een held’re lampe toegericht. 
Doen rijzen uit zijn nageslacht. 



 
 
De kinderen van groep 5 zeggen op: 
Kom, ga eens mee naar Bethlehem, 
kom kijken bij die stad. 
Er is daar al zoveel gebeurd, 
Gods Woord vertelt ons dat. 
 
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. 
 
Micha 5 : 2: Daarom zal Hij henlieden overgeven, tot den tijd toe, dat zij, die baren zal, gebaard 
hebbe; dan zullen de overigen Zijner broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. 
 
Micha 5 : 3: En Hij zal staan, en zal weiden in de kracht des HEEREN, in de hoogheid van den Naam 
des HEEREN, Zijns Gods, en zij zullen wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde. 
 
Micha 5 : 4a: En Deze zal Vrede zijn. 
 
Micha was een knecht van God, 
hij mocht de mensen leren. 
Maar welke boodschap bracht hij dan, 
wat mocht hij profeteren? 
 
Uit u zal er een Heerser zijn, 
al ben je nog zo klein. 
De Eeuwige komt in de tijd, 
om er echt mens te zijn. 
 
Uit u zal er een Herder zijn, 
Hij zal Zijn schapen weiden. 
Hij zal groot en heerlijk zijn 
en tot bekering leiden. 
 
Uit u zal er een Koning zijn, 
om vrede aan te brengen. 
De vijanden zal Hij verslaan, 
Gods heilsplan trouw volbrengen. 
 
Micha was een knecht van God. 
Geloof jij al Zijn Woord? 
Heb je de boodschap van Zijn komst 
al in je hart gehoord? 
 
De kinderen van groep 5 en 6 zingen: Lofzang van Maria : 5 
Des Heeren arm is sterk; 
Hij deed een krachtig werk; 
Die hoog zijn van gevoelen, 

Heeft Hij verstrooid, verward, 
Met alles wat het hart 
Dier trotsen mocht bedoelen. 

 
  



De kinderen van groep 6 zeggen op: 
Lukas 2:1: En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, 
dat de gehele wereld beschreven zou worden. 
 
Lukas 2:4: 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); 
 
Lukas 2:6: En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude. 
 
Lukas 2:7: En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de 
kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. 
 
God Zelf wordt mens in Bethlehem, 
verheerlijkt Hem met luide stem. 
Hoe wonderlijk dat God wil zijn, 
een mens als wij, zo teer en klein. 
 
God Zelf wordt mens in Bethlehem. 
De engel zegt met luide stem: 
Gods Zoon komt hier de zonden dragen, 
God heeft in mensen welbehagen. 
 
God Zelf wordt mens in Bethlehem. 
De herders knielen neer bij Hem. 
Ze mochten blij de boodschap horen 
dat Jezus Christus is geboren. 
 
God Zelf wordt mens in Bethlehem. 
Verheerlijk Hem met hart en stem. 
Kniel bij de kribbe voor Hem neer. 
Aanbid en dien Hem, meer en meer! 
 
Johannes 3:16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 
 
Jezus, geboren in een beestenstal, 
gestorven aan het kruis. 
Want nergens op de aarde, 
was plaats voor Hem in huis. 
 
Jezus, vernederd op de aarde, 
verhoogd tot op het kruis. 
Zo wordt God Mens in Bethlehem 
en brengt Hij eeuwig thuis. 
 
Afscheid kinderen groep 6 
 
  



 
 
Staande toezingen: Psalm 134:3 
Dat ’s HEEREN zegen op u daal’; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal’; 
Hij schiep ’t heelal, Zijn Naam ter eer. 
Looft, looft dan aller heren HEER’. 
 
Sluiting door de voorzitter 
 
Samenzang: Ere zij God (staande) 
Ere zij God, 
Ere zij God in de hoge,  
in de hoge, in de hoge! 
Vrede op aarde, vrede op aarde. 
In de mensen 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 mensen een welbehagen, een welbehagen! 
Ere zijn God, 
Ere zij God in de hoge,  
in de hoge, in de hoge! 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen! 
Amen, amen. 
 
 
Op zondag 15 januari 2023 beginnen we weer  met de zondagsschool. 
Als je tot nu toe de zondagsschool niet bezocht hebt, kom dan eens kijken. 
Je bent van harte welkom! 
 


