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Opening 
 
Samenzang Komt allen tezamen, 

Jubelend van vreugde, 
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem. 
Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren! 
Komt, laten wij aanbidden, (kinderen) 

Komt, laten wij aanbidden, (kinderen/vrouwen) 

Komt, laten wij aanbidden, die Koning! (allen) 

 
De hemelse eng’len riepen eens de herders, 
Weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, (kinderen) 

Komt, laten wij aanbidden, (kinderen/vrouwen)  
Komt, laten wij aanbidden, die Koning! (allen) 

 
Het eeuwige Godswoord, 
Eeuwig Licht des Vaders, 
Zien wij gehuld in het mens’lijk vlees. 
Goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, (kinderen) 

Komt, laten wij aanbidden, (kinderen/vrouwen) 

Komt, laten wij aanbidden, die Koning! (allen)  
 
Schriftlezing Lukas 2 : 8 - 21 
 
Gebed 
 
Een leerling Kom, ga eens mee naar Bethlehem, 

Kom kijken bij die stad! 
Er is daar al zoveel gebeurd; 
Gods Woord vertelt ons dat. 
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Waarom kiest God juist deze plaats 
En wordt Hij daar geboren? 
Wat wil God zeggen tegen ons; 
Wat laat Hij aan ons horen? 

  
BROOD IN BETHLEHEM 
 
Lezen  Naomi woonde in Bethlehem.  

Zonder aan de Heere raad te vragen,  
is ze met haar man naar Moab gegaan.  
Maar daar kwam nog meer verdriet.  
Haar man en haar twee zoons sterven.  
Wat moet ze nu? De Heere geeft antwoord.  
Ze hoort dat de Heere Zijn volk bezocht had,  
gevende hun brood.  
Nu gaat ze terug naar Bethlehem. 

 
Samenzang Gebed des Heeren : 5 
 
  Geef heden ons ons daag’lijks brood; 
  Betoon Uw trouwe zorg in nood; 

Gij weet, wat elk op aard’ behoev; 
Dat ons dan geen gebrek bedroev’; 
Dat nooit Uw zegen van ons wijk’, 
Die maakt alleen ons blij en rijk. 

 
Groepen 1 en 2 
 
Opzeggen Naomi, zij ging vluchten voor honger en dood; 

Er was geen eten meer, in Bethlehem geen brood. 
Ze gingen zonder God, ze gingen zonder vragen; 
Het ging toen echt niet beter, nog meer droeve dagen. 
Maar God gaf Zijn genade en riep haar terug naar huis: 
Alleen bij Hem is voedsel en ben je veilig thuis. 
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Zingen   Waar gij henen gaat, daarheen ga ik met u: 
Uw volk is mijn volk, Uw God is mijn God! 
In Zijn naam gaan wij saâm, hopend op Zijn zegen. 
 

Opzeggen Vertel dit grote wonder, laat klinken met je stem, 
Dat Jezus de Verlosser is, het Brood van Bethlehem. 

 
Ter overdenking 
Kom, ga eens mee naar Bethlehem, 
Kom kijken bij die stad! 
Er is daar al zoveel gebeurd; 
Gods Woord vertelt ons dat. 

 
BEZOEK IN BETHLEHEM 

 
Lezen   Samuël gaat op bezoek in Bethlehem.  

God wil Saul niet meer als koning,  
omdat Saul Hem niet met zijn hele hart dient.  
Daarom moet Samuël een nieuwe koning gaan zalven.  
Hij komt terecht bij Isaï. En God wijst hem heel duidelijk 
aan dat David gezalfd moet worden 

 
Zingen  Psalm 81 : 12 

Opent uwen mond; 
Eist van Mij vrijmoedig, 
Op Mijn trouwverbond; 
Al wat u ontbreekt, 
Schenk Ik zo gij ’t smeekt, 
Mild en overvloedig. 
 

Opzeggen Samuël, hij weet het niet: 
Wie moet er koning zijn? 
Hoe groot ze zijn, is wat hij ziet 
Maar buitenkant is schijn. 
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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. 

 

Zingen David werd gekozen boven alles uit. 
Hij, de kleine jongen, met de herdersfluit. 

 
Zingen  Uit Bethlehem, de kleine stad, 

Komt David op de troon; 
Het wordt ook de geboorteplaats 
Van Davids grote Zoon. 
 
Bij u, in ’t oude Bethlehem, 
Is er uit Davids stam 
Gods Zoon geboren, die voor u 
Uit de hemel nederkwam. 
 
Ter overdenking 

              Kom, ga eens mee naar Bethlehem, 
   Kom kijken bij die stad! 
              Er is daar al zoveel gebeurd; 
              Gods Woord vertelt ons dat. 
 

Samenzang Hoor de eng'len 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, 
Mensentong en eng'lenstem, 
Zingt het Kind van Bethlehem! 
Hoor de eng'len zingen d'eer 
Van de nieuwgeboren Heer! 
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Groepen 3, 4 en 5 

ZINGEN ROND BETHLEHEM 
 
Lezen  David heeft in de velden van Efratha, de velden die rond 

Bethlehem liggen, veel van zijn psalmen gemaakt. Hij 
speelde daarbij ook op zijn harp. Hij heeft zelfs gezongen 
in het paleis van koning Saul. In diezelfde  velden van 
Efratha zongen veel later de engelen. Tot Gods eer. 

 
Zingen  Eigen geschrift van David : 1 

 
Ik was een jongeling, nog teder en gering, 
Bij broed'ren laag geacht. 
Men had mij in het veld 
Tot herder aangesteld; 
Daar hield ik steeds de wacht 
En weidde 't wollig vee. 
Toen maakt' ik, weltevreê, 
Een harp met eigen handen. 
Ik greep het snarentuig, 
'k Zong psalmen; van 't gejuich 
Weergalmden onze landen. 

 
Opzeggen Psalm 98 : 1 t/m 3 

 
1 Een psalm. Zingt den HEERE een nieuw lied;  
want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand,  
en de arm Zijner heiligheid, heeft Hem heil gegeven. 
2 De HEERE heeft Zijn heil bekend gemaakt;  
Hij heeft Zijn gerechtigheid geopenbaard voor  
de ogen der heidenen. 
3 Hij is gedachtig geweest Zijner goedertierenheid,  
en Zijner waarheid aan het huis Israëls; en al de einden 
der aarde hebben gezien het heil onzes Gods. 



   

 

6 

 

Zingen  Bethlehem, o uitverkoren 
  Stad in ’t veld van Efratha;   
  In u is een Vorst geboren, 
  Als een nieuwe Jozua. 
  Koning Jezus, gloria, 
  Zoon van God, halleluja! 
 
  In het ondoordringbaar duister, 
  In onzekerheid en pijn, 
  In het land van licht noch luister, 
  Zal Hij onze Redder zijn.    
  Koning Jezus, gloria, 
  Zoon van God, halleluja! 
 
BELOOFD IN BETHLEHEM 
 
Lezen  De profetie dat de Heere Jezus geboren wordt in 

Bethlehem vinden we in Micha 5 vers 1:   
En gij, Bethlehem Efratha!  
Zijt gij klein om te wezen 
onder de duizenden van Juda?  

 
Opzeggen Vele eeuwen van tevoren 
                             Had God Israël beloofd: 
  “Christus wordt uit u geboren”; 
  Velen hadden het geloofd. 
  Koning Jezus, gloria, 
  Zoon van God, halleluja! 
  
  En d’ oprechte, ware vromen 
  Zagen biddend uit naar Hem, 
  Die op ’s Heeren tijd zou komen 
  In het stadje Bethlehem. 
  Koning Jezus, gloria, 
  Zoon van God, halleluja! 
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Zingen  En gij, Beth’lem Efratha, 
  Zijt gij klein? God slaat u ga 
  Onder Juda’s steden. Hoort: 
  Uit u komt de Heerser voort. 
 
  Hij, die eenmaal heersen zal, 
  Komt uit Beth’lems arme stal. 
  ’t Arme noemt nu Micha niet, 
  ’t Is Zijn Godheid die hij ziet. 

 
Micha spreekt hier in Gods Naam: 

  God én mens is Hij tesaâm. 
  Hij wordt mens in deze stad, 
  Hij, die God tot Vader had.  
 
Opzeggen In Bethlehems velden, 
  In de donkere nacht, 
  Gaat God eens verkonden 
  Uit engelenmonden: 
  Een heerlijke boodschap, 
  Aan herders gebracht. 
 
Zingen  Lofzang van Simeon : 2 
  

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. 

  
 
 
 



   

 

8 

 

Samenzang Herders op de velden hoorden een nieuw lied, 
Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 
"Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar; 
Bethl'em is de stede, daar is ‘t geschied voorwaar." 
Kyriëleis. 

 
Vertelling De herders 
 
Samenzang Psalm 98 : 1 
   

Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, 
Dien groten God, die wond'ren deed; 
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere, 
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed. 
Dat heil heeft God nu doen verkonden; 
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, 
Zo vlekkeloos en ongeschonden, 
Voor 't heidendom ten toon gespreid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzikaal intermezzo 
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Groepen 6, 7 en 8 
 
GEBOREN IN BETHLEHEM 

  
Lezen Op Gods tijd wordt de Heere Jezus geboren,  

in Bethlehem, zoals het voorzegd was.  
En alles wat in het Oude Testament heen wees  
naar de Heere Jezus, werd ook vervuld.  

 
Zingen  Wij gaan met haast naar Bethlehem, 

Een Kind is ons geboren! 
Daar zien wij in een kribbe Hem, 
Die zoekt wat is verloren; 
Een herder als een lam zo klein, 
Een Koning, die een knecht wil zijn; 
Hij roept - maar wie zal horen? 

 
Zingen  Daar is uit ’s werelds duist’re wolken 

Een Licht der lichten opgegaan. 
Komt tot Zijn schijnsel, alle volken! 
En gij, mijn ziele, bid het aan. 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
De zwarte schaduw van de dood; 
De nacht der zonde zal verdwijnen, 
Genade spreidt haar morgenrood. 

 
Wat heil! een Kind is ons geboren, 
Een Zoon gegeven door Uw kracht! 
De heerschappij zal Hem behoren; 
Zijn last is licht, Zijn juk is zacht. 
Zijn naam is Wonderbaar; Zijn daden, 
Zijn wond’ren van genaad’ alleen; 
Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 
Verzoend voor ’t oog des Vaders treên. 
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Ter overdenking  
Kom, ga eens mee naar Bethlehem, 
Kom kijken bij die stad! 
Er is daar al zoveel gebeurd; 
Gods Woord vertelt ons dat. 
 

BETHLEHEM EN JERUZALEM 
 
Lezen De weg van de Heere Jezus op aarde is in Bethlehem 

begonnen. De weg eindigt in Jeruzalem. Wat is er veel 
gebeurd. God werd mens. Zo nederig is Hij. Zo gewillig is 
Hij. Zo barmhartig is Hij. En door de weg van de kribbe 
naar het kruis, is de weg naar God door God Zelf weer 
geopend. Voor Jezus was geen plaats op aarde, maar door 
Hem is er wel plaats in de hemel. Voor zondaren.  

 
Opzeggen  Johannes 3 : 16-18 

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.  
Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld,  
opdat Hij de wereld veroordelen zou,  
maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.  
Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld,  
maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld,  
dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des  
eniggeboren Zoons van God. 
 

Zingen  O Jezus, mijn vreugd, o Jezus, mijn kracht! 
Des Vaders wil hebt Gij volbracht. 
Uit 't hemelrijk zijt Gij gegaan 
En nam het aardse lichaam aan. 
O Jezus, mijn vreugd, o Jezus, mijn kracht. 
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O Jezus, mijn vreugd, o Jezus, mijn kracht! 
Gij hebt de vrede aan gebracht, 
Gerechtigheid voor ons vervuld: 
In 't lijden droeg Hij onze schuld. 
O Jezus, mijn vreugd, o Jezus, mijn kracht. 

 
O Jezus, mijn vreugd, o Jezus, mijn kracht! 
Verlicht ons hart dat op U wacht. 
Maak ons van alle zonden rein, 
Opdat wij eeuwig bij U zijn. 
O Jezus, mijn vreugd, o Jezus, mijn kracht. 

 
Samenzang  Psalm 22 : 14 en 16 

Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond; 
Haast wendt het zich tot God met hart en mond; 
En, waar men ooit de wildste volken vond, 
Zal God ontvangen 
Aanbidding, eer en dankb're lofgezangen. 
Want Hij regeert, 
En zal Zijn almacht tonen; 
Hij heerst, zover de blindste heid'nen wonen, 
Tot Hem bekeerd. 
 
Zij komen aan, door Godd'lijk licht geleid, 
Om 't nakroost, dat den HEER’ wordt toebereid, 
te melden 't heil van Zijn gerechtigheid 
En grote daden. 

 
Sluiting 
 
Samenzang Ere zij God! 
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Het toezichthoudend bestuur 
en het schoolteam 

wensen u 
een gezegend Kerstfeest 

en een 
voorspoedig nieuw jaar! 

 

 
  
 


