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Inleidend Orgelspel 
 
Kinderen en Leiding : Stille nacht 
 
Beide  Stille nacht, heilige nacht! 

Davids Zoon, lang verwacht,  
Die miljoenen eens zaligen zal, 

  werd geboren in Bethlehems stal,  
  Hij, der schepselen Heer’,  
  Hij, der schepselen Heer’.  
 
Kinderen Hulploos Kind, heilig Kind, 
  dat zo trouw zondaars mint, 
  ook voor mij hebt G’ Uw rijkdom ontzegd, 
  werd G’ op stro en in doeken gelegd. 
  Leer m’ U danken daarvoor, 
  leer m’ U danken daarvoor. 
 
Beide  Stille nacht, heilige nacht! 

Vreed’ en heil wordt gebracht 
aan een wereld verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 

 
 

Opening en gebed door Ds. Kos 
 
 
Kinderen en Leiding: Komt, verwondert u hier, mensen 
  

Komt, verwondert u hier, mensen, 
  ziet, hoe dat u God bemint, 
  ziet vervuld der zielen wensen, 
  ziet dit nieuwgeboren Kind! 
  Ziet, die ’t Woord is, zonder spreken, 
  ziet die Vorst is zonder pracht, 
  ziet, die ’t al is, in gebreken, 
  ziet, die ’t Licht is, in de nacht, 
  ziet, die ’t Goed is, dat zo zoet is, 
  wordt verstoten, wordt veracht. 
 
  O, Heere Jezus, God en mense, 
  Die aanvaard hebt deze staat, 
  geef mij wat ik door U wense, 
  geef mij door Uw kindsheid raad. 
  Sterk mij door Uw tere handen, 
  maak mij door Uw kleinheid groot, 
  maak mij vrij door Uwe banden, 
  maak mij rijk door Uwe nood, 
  maak mij blijde door Uw lijden, 
  maak mij levend door Uw dood! 
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Schriftlezing door Groep 3: Lukas 1:26-38 
Door: Laurent Driece 
26. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in 
Galilea, 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. 
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 vader David 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? 
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. 
 
Declamatie Groep 3: 
Door: Thomas Blonk, Amanda Mackloet en Naomi Tanis 
 
  Gabriël, door God gezonden, 
  spreekt de maagd Maria aan: 
  wees gegroet, de Heer’ is met u, 
  wees gezegend in Zijn Naam! 
 
  Vrees nu niet, God geeft genade 
  en Hij geeft u ook een Zoon. 
  Jezus zal dit Kindje heten, 
  erfgenaam van Davids troon. 
 
  Hoe zal alles toch gebeuren, 
  alles wat ik heb gehoord? 
  Zie, de dienstmaagd van de Heere, 
  mij geschiedde naar Uw Woord! 
 
Kerstvertelling door meester Marco 
 
Kinderen en Leiding: Lofzang van Maria: 1 en 3 
 

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. 
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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 Groep 1: 
Door: Ralf van Es, Leah Kleinloog, Geert van den Nieuwendijk, Lieke Struik, Jan-Pieter 
Visser, Anna-Fleur Visser, Luuk Struik 
 
  Maria had de engel gehoord, 

en geloofde direct Gods eigen Woord. 
  
  Maar heel diep in haar jonge hart 

was toch alles onzeker en verward. 
  
  En zij sprak met bevende stem: 

‘Hoe zal dit zijn? Want ik ben nog rein.’ 
  
  Maar de engel zei: ‘Wees niet bevreesd, 

dit wonder geschiedt door de Heilige Geest. 
  
  Dit Kind is de Verlosser, door God gegeven, 

de Zaligmaker en Hij schenkt eeuwig leven.  
 
  De engel ging heen, en Maria dacht: 

God heeft Zijn heil gebracht. 
  
  Haar lippen beefden, haar hart was klein. 

‘Ik dank U God, dat ik het mocht zijn.’ 
 

 
Groep 1 zingt: Zijn naam is Jezus 
 

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 onze Heer. 

 Hij is de Messias, Hij is onze 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. 
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Kinderen en Leiding: 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. 

 
Declamatie Groep 2: 
Door: Kaleb de Waard, Marith van den Nieuwendijk, Steyn Visser, Heleen Lodder 
 
  Heere Jezus wil mij helpen 
  ook al ben ik nog maar klein, 
  dat ik in mijn kinderleven 
  als een helder lichtje schijn. 
 
  Mag ik ook wat warmte brengen 
  en wat vreugde om me heen, 
  Heere, wilt U het geven? 
  Ik ben soms zo bang alleen. 
 
  Dat mijn kaarsje maar blijft branden 
  als een kleine, stille vlam, 
  en mag ik het schaapje wezen 
  dat U in Uw armen nam? 
 
  Geef dat alle grote mensen 
  willen worden als een kind, 
  dat in deze donkere wereld 
  toch de weg naar Jezus vindt. 
 
Groep 2 zingt: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 
 
Groep 2 Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, 
  dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. 
  En Hij wenst, dat ieder tot Zijn ere schijn’, 
  jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn’. 
 
Groep 2 Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet, 
  of het helder licht geeft, of ook bijna niet. 
  Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn, 
  jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn’. 
 
Alle kinderen Jezus zegt ons ook, dat ’t zo donker is, 
  overal op aarde zonde en droefenis. 
  Laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn, 
  jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn’. 

 
Vrije vertelling door juf Tonny 
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Groep 3 zingt: In de stad van koning David 
 
Groep 3 In de stad van koning David 

Zoals lang reeds was voorzegd, 
Werd een baby door Zijn moeder, 
In een kribbe neergelegd. 
Jezus Christus was dat kind, 
Door Maria teer bemind. 

 
Groep 3 Hij kwam uit de hoge hemel, 

Hij de Koning van ’t heelal. 
 Heel eenvoudig was Zijn woning 
 en Zijn wieg stond in een stal. 
 Armen riep Hij in Zijn kring, 

toen Hij door de wereld ging. 
 

Alle kinderen Eenmaal zien ook onze ogen 
  Hem, Die ons Zijn liefde toont, 
  want dat Kind is onze Heiland 
  Die nu in de hemel woont. 
  Hij brengt al Gods kind’ren thuis 
  bij Hem in het Vaderhuis. 
 
 
Afscheid kinderen Groep 3 door meester John 
Namen: Sietse Admiraal, Juliëtte Blokland, David Bolle, Geerten de Geus, Celius Lodder, 
Riona Logmans, Lars Oosters, Anne Sophie de With, Amos Wolfert 
 
 
Psalm gezongen door de kinderen Groep 3: Psalm 116:1 
 
  God heb ik lief; want die getrouwe Heer 
  Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 
  Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem al mijn dagen; 
  Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

 
 
Kinderen en Leiding zingen hen toe Psalm 1:1 (staande) 
 
  Welzalig hij, die in der bozen raad 
  Niet wandelt, noch op ’t pad der zondaars staat, 
  Noch nederzit, daar zulken samenrotten, 
  Die roekeloos met God en godsdienst spotten; 
  Maar ’s HEEREN wet blijmoedig dag en nacht 
  Herdenkt, bepeinst, en ijverig betracht. 
 
 
Sluiting en gebed door meester John 
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Kinder- en Samenzang: God zal met ons zijn 
 
Kinderen God zal met u zijn, 
  God is Immanuël, 
  God zal met u zijn, 
  de God van Israël! 
 
  Ver weg van het Kindje, 
  ver weg overal. 
  Weet je dat die Koning bij ons blijven zal? 
  Ver weg in het oosten, 
  waar wij gaan of staan, 
  Hij zal bij ons blijven, 
  Jezus is Zijn naam. 
 
Allen  God zal met ons zijn, 
  God is Immanuël, 
  God zal met ons zijn, 
  de God van Israël! 

 
Jezus is de Koning, 

  Hij is nu nog klein. 
  Straks zal Hij de Redder van de wereld zijn. 

Ver weg in het oosten, 
  waar wij gaan of staan, 
  Hij zal bij ons blijven, 
  Jezus is Zijn naam. 
 

God zal met ons zijn, 
  God is Immanuël, 
  God zal met ons zijn, 
  de God van Israël! 
 

 

 

 

 

 

 

De kinderen en leidinggevenden van  
Zondagsschool Benjamin  

wensen u gezegende Kerstdagen 
 en een voorspoedig 2022! 


