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Opening
Ds. H.J. Agteresch
Samenzang
Psalm 9:1
Ik zal met al mijn hart den HEER’,
Blijmoedig geven lof en eer;
Mijn tong zal mijn gemoed verzellen,
En al Uw wonderen vertellen.
Gebed
Enkele kinderen uit groep 6 lezen een gedeelte voor uit de
Bijbel:
Lukas 1: 26-38
(Martijn van den Heuvel)
26 En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden
naar een stad in Galiléa, genaamd Nazareth;
27 Tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam
was Jozef, uit het huis Davids; en de naam der maagd was Maria.
28 En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij
begenadigde; de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen.
29 En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en
overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn.
(Dirk-Jan Evertse)
30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt
genade bij God gevonden.
31 En zie, gij zult bevrucht worden en een Zoon baren, en zult Zijn
Naam heten JEZUS.
32 Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd
worden; en God de Heere zal Hem den troon Zijns vaders Davids
geven;
33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid,
en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.
34 En Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen
man beken?
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(Wilbert van der Pijl)
35 En de engel antwoordende zeide tot haar: De Heilige Geest zal
over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen;
daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods
Zoon genaamd worden.
36 En zie, Elisabet, uw nicht, is ook zelve bevrucht met een zoon in
haar ouderdom; en deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd
was, de zesde.
37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
38 En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede
naar uw woord. En de engel ging weg van haar.
Jesaja 9 : 5-6
(Corstian de Boef)
5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;
6 Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn
op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen,
en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in
eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks
doen.
Kerstvertelling
Samenzang
Lofzang van Maria vers 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.
De kinderen van groep 1 zeggen op:
(Joas de Heer)
De Bijbel staat vol wonderen,
Die zijn zelfs niet te tellen.
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(Anne-Greet Paans)
En weet u wat het grootste wonder is?
Daar gaan we van vertellen.
Jesaja 9:5
(Joas Vreeken)
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij is op Zijn schouder;
(Liza van de Schoot)
en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der
eeuwigheid, Vredevorst.
(Dave Struik)
Ken jij de namen die Jesaja in de Bijbel noemt,
Waarmee hij de Heere Jezus roemt?
(Julianne Smitsman)
Jesaja noemt Hem Wonderlijk, omdat Hij komen zou,
Geboren uit Maria, een ongetrouwde vrouw.
(Thijs Kornet)
Ken jij de namen die Jesaja in de Bijbel noemt,
Waarmee hij de Heere Jezus roemt?
(Mathilde van de Werken)
Jesaja noemt Hem Raad, omdat Hij altijd weet
Wat goed is, of het blijdschap is of leed.
De kinderen van groep 1 en 2 zingen:
Lofzang van Maria vers 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.
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De kinderen van groep 2 zeggen op:
(Imme Vink)
De Bijbel staat vol wonderen,
Die zijn zelfs niet te tellen.
(Rozemarijne de Boef)
En weet u wat het grootste wonder is?
Daar gaan we van vertellen.
(Lennard van Maastricht)
Ken jij de namen die Jesaja in de Bijbel noemt,
Waarmee hij de Heere Jezus roemt?
(Julius de Gelder)
Jesaja noemt Hem Sterke God, omdat Hij alles kan,
Daar spreken al Zijn wonderdaden van.
Jesaja 25:1
(Hielke van der Linden)
HEERE, Gij zijt mijn God, U zal ik verhogen, Uw Naam zal ik
loven,
(Rick van Tilborgh)
want Gij hebt wonder gedaan; Uw raadslagen van verre zijn
waarheid en vastigheid.
(Andries Hovestadt)
Ken jij de namen die Jesaja in de Bijbel noemt,
Waarmee hij de Heere Jezus roemt?
(Cas Vink)
Jesaja noemt Hem Vader van de Eeuwigheid, omdat Hij leeft
En altijd is geweest en ook geen einde heeft.
(Aisha de Wilde)
Ken jij de namen die Jesaja in de Bijbel noemt,
Waarmee hij de Heere Jezus roemt?
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(Ellianne Evertse)
Jesaja noemt Hem Vredevorst, omdat Hij overwint
En uit genade van een vijand maakt een kind.
Richteren 13:18
(Lukas Oosterwijk)
En de Engel des HEEREN zeide tot hem: Waarom vraagt gij dus
naar Mijn Naam? Die is toch Wonderlijk.
De kinderen van groep 3 zeggen op:
(Floris Beijer)
De Bijbel staat vol wonderen,
Die zijn zelfs niet te tellen.
(Wietse de Boef)
En weet u wat het grootste wonder is?
Daar gaan we van vertellen.
(Jurjen Tramper)
De engel die Gods stem laat horen,
De boodschap van Gods heil vertelt,
(Florian van Rosmalen)
Zegt wat Jesaja had vermeld:
Mijn Zoon wordt uit een maagd geboren.
Jesaja 7:14b
(Jesse Herrebout)
Zie, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren en
Zijn Naam IMMÁNUËL heten.
(Wilbert Schelling)
Maria schrikt, kan het niet vatten:
In haar groeit straks de Middelaar?
(Thijmen Verheij)
De Heilige Geest komt over haar?
Ze kan dat wonder niet bevatten.
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(Noortje Mekelenkamp)
De engel laat Gods stem weer horen:
Niets is onmogelijk bij God.
(Sil Wijzenbroek)
Hij schenkt u Zelf dit zalig lot,
Zo wordt Gods Kind uit u geboren.
(Elske de Heer)
Maria spreekt, gelooft het wonder,
God zal zeker weten wat Hij doet.
(Anne-Louise Evertse)
Als ik niet weet hoe dat het moet,
Doet Hij het werk, zo heel bijzonder.
Lukas 1:38
(Elena Kooij)
En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar
uw woord.
De kinderen van groep 3 en 4 zingen:
Psalm 116 vers 4
D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan;
'k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder.
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder;
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan.
De kinderen van groep 4 zeggen op:
(Louise Lobbezoo)
De Bijbel staat vol wonderen,
Die zijn zelfs niet te tellen.
(Estella Brijder)
En weet u wat het grootste wonder is?
Daar gaan we van vertellen.
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(Thomas de Keizer)
Gehoorzaam luist’rend naar Augustus’ stem,
Gaan Jozef en Maria op reis naar Bethlehem.
(Wietse Paans)
Zij komen door Gods grote wonderdaan,
In de plaats waar Jezus’ krib’ moet staan.
Micha 5:1
(Maarten Smitsman)
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 vanouds, van de dagen der
eeuwigheid.
(Julian Brijder)
En daar, in het kleine stadje Bethlehem,
Wordt Jezus geboren en zij aanbidden Hem.
(Christian Beijer)
Wat een wonder: God komt wonen in een stal.
Wie is er die Hem zoekt en tot Hem komen zal?
(Ilana Visser)
Niemand; geen mens is er die Hem verwacht,
Totdat gezang klinkt in de donkere nacht.
(Rosalyn Struik)
Door dit Kind komt God weer aan Zijn eer.
Kom, verwonder je en buig je voor Hem neer.
Psalm 34:4
(Rhodé de Gelder)
Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam tezamen
verhogen.
Vrije vertelling
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Samenzang:
Psalm 103:7
Geen vader sloeg met groter mededogen
Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen,
Dan Isrels HEER’ op ieder, die Hem vreest;
Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten,
Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,
En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.
De kinderen van groep 5 zeggen op:
(Rosalie Nobel)
De Bijbel staat vol wonderen,
Die zijn zelfs niet te tellen.
En weet u wat het grootste wonder is?
Daar gaan we van vertellen.
Psalm 98:1
(Rebecca de Gelder)
Zingt den HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan;
Zijn rechterhand en de arm Zijner heiligheid heeft Hem heil
gegeven.
(Joke Smitsman)
Wat is het wonder groot
Dat U Uw Zoon wilde geven.
Voor mensen die door eigen schuld,
De dood verkiezen boven ‘t leven.
(Rens Hakkers)
Wat is het wonder groot
Dat U in armoe kwam,
Zo diep wilt buigen voor een mens,
Die U Uw eer ontnam.
(Hans de Boef)
Wat is het wonder groot,
Dat U vandaag nog spreekt
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Van redding door Uw eigen Zoon,
Dat U Zelf de harten breekt.
Jesaja 28:29
(Jonathan Verheij)
Zulks komt ook voort van den HEERE der heirscharen; Hij is
wonderlijk van raad, Hij is groot van daad.
De kinderen van groep 5 en 6 zingen:
Psalm 34:2
Komt, maakt God met mij groot;
Verbreidt, verhoogt, met hart en stem,
Den nooit volprezen naam van Hem,
Die ons behoedt in nood.
Ik zocht in mijn gebed
Den HEER’, ootmoedig met geween;
Hij heeft mij in angstvalligheên
Geantwoord, mij gered.
De kinderen van groep 6 zeggen op:
Psalm 34:7
(Rinske de Boef)
Deze ellendige riep, en de HEERE hoorde; en Hij verloste hem uit
al zijn benauwdheden.
(Rosanne Muijt)
De Bijbel staat vol wonderen,
Die zijn zelfs niet te tellen.
En weet u wat het grootste wonder is?
Daar gaan we van vertellen.
(Christian van Berchum)
Wat is het wonder groot,
Dat U de mens doet knielen.
Vernederd door Uw liefdewoord,
tot redding van hun zielen.
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(Leonard van Rosmalen)
Wat is het wonder groot,
Dat mensen weer gaan leren,
Dat U alleen verlossing geeft
En U weer in Uw Zoon gaan eren.
Psalm 95:6
(Renske Brouwer)
Komt, laat ons aanbidden en nederbukken, laat ons knielen voor den
HEERE, Die ons gemaakt heeft.
(Inez Koster)
De Bijbel staat vol wonderen
Die zijn zelfs niet te tellen
Het laat ons zien hoe goed God is
Zult u ze ook doorvertellen?!
Afscheid kinderen groep 6:
Martijn van den Heuvel
Dirk-Jan Evertse
Wilbert van der Pijl
Corstian de Boef
Rinske de Boef
Rosanne Muijt
Christian van Berchum
Leonard van Rosmalen
Renske Brouwer
Inez Koster
Jorian Agteresch
Diederik Smitsman
Levi Tabbers
Herbert Schouten
Anne-Lin de Vos
Jenneke van der Schoot
Jolijn Biesheuvel

Anne-Lynn van der Steenhoven
Joris Paans
Robert van Weelden
Richard van Weelden
Floortje van Oost
Marilène Kornet
Jasmijn van Maastricht
Corine de Heer
Rohan Westerlaken
Teunard van Vulpen
Anieke aan de Wiel
Carolien Honkoop
Willemarije Rozendaal
Joahnie Huizingh
Debora van Dongen
Jonathan van den Heuvel
Patrick Blokland
11

Staande zingen we de kinderen van groep 6 toe:
Psalm 25:6
Wie heeft lust den HEER’ te vrezen?
’t Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
Leren, hoe hij wand’len moet;
’t Goed dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal ’t gezegend aardrijk erven.
Sluiting door de voorzitter
Samenzang (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 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! Amen. Amen.

We hopen alle kinderen in het nieuwe jaar weer snel te kunnen
ontmoeten
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