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Programma 

1. Psalm 105 vers 5 – door de kinderen 

God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 

Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 

Tot in het duizendste geslacht. 

't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 

Bevestigt Hij van kind tot kind. 

 

2. Opening met gebed 

3. Schriftlezing Mattheüs 1 vers 18 tot 25 

4. Zingen: Psalm 98 vers 2 

Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 

Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt; 

Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 

Nu onze God Zijn heil ons schenkt. 

Juich dan den HEER met blijde galmen, 

Gij ganse wereld, juich van vreugd; 

Zing vrolijk in verheven psalmen 

Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 

 

5. Bijbelvertelling 

6. Psalm 118 vers 8 en 14 – collecte (indien mogelijk) 

Gods rechterhand is hoog verheven; 

Des HEEREN sterke rechterhand 

Doet door haar daân de wereld beven, 

Houdt door haar kracht Gods volk in stand. 

Ik zal door 's vijands zwaard niet sterven, 

Maar leven, en des HEEREN daân, 

Waardoor wij zoveel heil verwerven, 

Elk, tot Zijn eer, doen gadeslaan. 

 

Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 

Verhogen Uwe majesteit; 

Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 

U prijz' ik tot in eeuwigheid. 

Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 

Want goed is d' Oppermajesteit; 

Zijn goedheid gaat het al te boven; 

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 

 



7. Declamatorium 

8. Lofzang van Zacharias vers 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. 

 

9. Vrije vertelling 

10. Psalm 136 vers 1 

Looft den HEER, want Hij is goed; 

Looft Hem met een blij gemoed; 

Want Zijn gunst, alom verspreid, 

Zal bestaan in eeuwigheid. 

 

11. Afscheid van de oudste kinderen 

Aron Hoeke   Fiene Kool   Friso Kok 

Margriet het Lam  Florina Lems 

 

12. Toezingen psalm 25 vers 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 aard'rijk erven. 

 

13. Sluiting 

14. Ere zij God 

  



Declamatorium ‘Hoe God spreekt tot Jozef’ 

1. Zingen: Lofzang van Maria: 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. 

 

Lennart het Lam 

2. De geboorte van Jezus Christus was aldus: Want als Maria, Zijn moeder, 

met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij 

zwanger bevonden uit de Heilige Geest. (Mattheüs 1: 18) 

 

Florina Lems 

3. En Jozef dan? Hij gaat iets vreemds bemerken… 

Is zijn Maria hem niet trouw geweest? 

Ze is zwanger. ’t Maakt hem angstig en bevreesd. 

Hoe moet het nu? Hoe moet hij dit verwerken? 

 

Aron Hoeke 

4. Wat zullen and’re mensen hiervan zeggen? 

Het beste is dat hij haar maar verlaat. 

Dan draagt hij voor de mensen zélf de smaad. 

Zo ligt hij in de nacht te overleggen. 

 

5. Zingen: Psalm 25: 8 

Zie op mij in gunst van boven, 

wees mij toch genadig, HEER’! 

Eenzaam ben ik en verschoven, 

ja, d’ ellende drukt mij neer. 

‘k Roep U aan in angst en smart, 

duizend zorgen, duizend doden 

kwellen mijn angstvallig hart; 

voer mij uit mijn angst en noden! 

 

Willyenne Pellikaan 

6. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde 

openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. 

(Mattheüs 1: 19) 



 

Luuc Hazenboom 

7. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heeren verscheen 

hem in de droom, zeggende: (Mattheüs 1:20a) 

 

Jastian Pellikaan 

8. Jozef, gij zone Davids, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te 

nemen; want Hetgeen in haar ontvangen is, Dat is uit de Heilige Geest. 

(Mattheüs 1: 20 b) 

 

Annelin Baars 

9. Wees niet bevreesd in ’t huwelijk te treden. 

Uw bruid is als een maagd u trouw geweest. 

Ze is bevrucht, maar… uit de Heil’ge Geest. 

Straks baart ze ’t Vrouwenzaad, beloofd in Eden. 

 

Ruben Baars 

10. En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn Naam heten JEZUS; want Hij zal 

Zijn volk zalig maken van hun zonden. (Mattheüs 1: 21) 

 

11. Zingen:  

Dan wordt aan Jozef in de nacht 

de blijde boodschap ook gebracht. 

Het Koningskind dat zij verwacht: 

het is een wonder van Gods kracht. 

God heeft ons niet vergeten; 

het Kind zal Jezus heten. 

Uit zonden redt Hij Israël. 

Zijn Naam is ook: Immanuël. 

God is met ons. Halleluja! 

 

Martijn Kool 

12. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere 

gesproken is door de profeet, zeggende: (Mattheüs 1: 22) 

 

Daan van Meeuwen 

13. Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en gij zult Zijn 

Naam heten Immanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. 

(Mattheüs 1: 23) 

 



 

Fiene Kool 

14. Van Hem ook profeteerden de profeten: 

Een maagd zal zwanger worden op Gods tijd; 

zij baart een Zoon, door Israël verbeid, 

Immanuël - God met ons - zal Hij heten. 

 

Mirjam van der Ham 

15. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren 

hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen. (Mattheüs 1:24) 

 

16. Zingen: 

En Jozef die uit Juda kwam, 

was ook uit Davids huis en stam. 

Hij neemt Maria tot zijn vrouw 

en samen roemen zij Gods trouw. 

God heeft ons niet vergeten; 

het Kind zal Jezus heten. 

Uit zonden redt Hij Israël. 

Zijn Naam is ook: Immanuël. 

God is met ons. Halleluja. 

 

Micha van Eijk 

17. In een stal wordt Hij geboren 

voor de Zijnen, arm en naakt. 

Laat de wereld dit toch horen: 

’t Is dit Kind dat zalig maakt. 

 

Lucas Kok 

18. Ja, opdat Hij hun zou geven 

’t allerhoogst en eeuwig Goed, 

waarbij al het goud der wereld 

in het niet verzinken moet. 

 

Tyra Lems 

19. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea in de dagen 

van de koning Herodes, zie enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem 

aangekomen. (Mattheüs 2: 1) 

 

 



 

Marius Lems 

20. Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? Want wij hebben 

gezien Zijn ster in het oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden. 

(Mattheüs 2: 2) 

 

21. Zingen: 

“Wij komen uit het oosten, 

wij zoeken hier een Koning. 

Herodes, wilt u zeggen: 

waar vinden wij zijn woning?” 

 

De priesters moeten komen. 

Die hebben goed gelezen 

wat Micha heeft geschreven: 

“U moet in Beth’lem wezen.” 

 

Henderika van der Ham & Vanessa Lems 

22. De Schriftgeleerden weten 

wat in de Schriften staat; 

in Psalmen en Profeten 

is niets dat hun ontgaat. 

 

Thom Blokland & Laurens Molenaar 

23. En zij zeggen tot de wijzen 

met een zelfbewuste stem: 

Christus zal geboren worden 

in het stadje Bethlehem. 

 

Zefanja Aarnoudse & Jesse Kemp 

24. En zo wijzen zij die mannen 

zelf de weg om in te slaan, 

zonder enige behoefte 

om naar Jezus mee te gaan. 

 

25. Zingen Psalm 132: 12 

Wat vijand tegen Hem zich kant’, 

Mijn hand, Mijn onweerstaanb’re hand 

zal hem bekleên met schaamt’ en schand’, 

maar eeuwig bloeit de gloriekroon 

op ’t hoofd van Davids groten Zoon.  



 

Ruth van der Ham 

26. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naarstiglijk 

van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. (Mattheüs 2: 7) 

 

Niels Blokland 

27. En hen naar Bethlehem zendende zeide: Reist heen en onderzoekt 

naarstiglijk naar dat Kindeke, en als gij Het zult gevonden hebben, 

boodschapt het mij, opdat ik ook kome en Datzelve aanbidde.  

(Mattheüs 2: 8) 

 

Jefta Aarnoudse 

28. En zij de koning gehoord hebbende, zijn heengereisd, en zie, de ster die 

zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond 

boven de plaats waar het Kindeke was. (Mattheüs 2: 9) 

 

Daniël Kool 

29. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. 

(Mattheüs 2: 10) 

 

Tijmen Baars & Leander Pellikaan 

30. De ster gaat hen weer leiden 

en daar zien zij de woning. 

De wijzen gaan naar binnen. 

Zij knielen voor hun Koning. 

 

31. Zingen:  

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, 

komt laten wij aanbidden, 

komt laten wij aanbidden, 

die Koning. 

 

Loïs Baars 

32. Herodes dacht: 

ik moet straks van mijn troon. 

Die zal vast gegeven worden 

aan de grote Koningszoon. 



 

Eline Blokland 

33. Maar dat moet ik toch voorkomen. 

‘k Sla de kleine kind’ren dood. 

Want als niemand kan ontkomen, 

is er voor mijn troon geen nood. 

 

Sophia den Hartog 

34. ’t Goddeloze plan van satan 

werd door God teniet gedaan. 

Hij liet Jozef en Maria 

met het Kindje veilig gaan. 

 

Lieke Kool 

35. En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom dat de 

wijzen niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een 

andere weg weder naar hun land. (Mattheüs 2: 13) 

 

36. Zingen: 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad; 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad; 

Uw Woord is een lamp; 

Uw Woord is een licht; 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 

 

Margriet het Lam 

37. Toen zij nu vertrokken waren, zie de engel des Heeren verschijnt Jozef in 

den droom, zeggende: Sta op en neem tot u het Kindeke en Zijn moeder 

en vlied in Egypte en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal; want 

Herodes zal het Kindeken zoeken om Hetzelve te doden. (Mattheüs 2:13) 

 

Annalyn Donker 

38. Vlucht, Jozef, vlucht  

met Maria en het Kind, 

voor Herodes jullie vindt. 

Wat je droomde wordt al waar: 

Jezus is in groot gevaar. 

 

 

 

 



Elseline Hoeke 

39. Vlucht, Jozef, vlucht 

naar Egypte moet je gaan, 

ver van Bethlehem vandaan. 

De soldaten zijn op weg. 

Doe vannacht nog wat ik zeg. 

 

Joas Donker 

40. En was aldaar tot de dood van Herodes; opdat vervuld zou worden 

hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: Uit 

Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. (Mattheüs 1: 15) 

 

41. Zingen: Gebed des Heeren 3          

Uw koninkrijk koom ’toch o Heer! 

Ai, werp den troon des satans neer. 

Regeer ons door Uw Geest en Woord: 

Uw lof word’ eens alom gehoord, 

en d’ aarde met Uw vrees vervuld, 

totdat G’ Uw rijk volmaken zult. 

 

Friso Kok 

42.  Toen Herodes nu gestorven was, zie de engel des Heeren verschijnt 

Jozef in de droom in Egypte, zeggende: Sta op neem het Kindeke en Zijn 

moeder en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van 

het Kindeke zochten. (Mattheüs 2: 19, 20) 

 

Mark van Meeuwen 

43. Hij dan opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het Kindeke en Zijn 

moeder en is gekomen in het land Israëls. (Mattheüs 3: 21) 

 

Ilse van Meeuwen 

44. Maar als hij hoorde dat Archelaüs in Judea koning was, in plaats van zijn 

vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan, maar door Goddelijk 

openbaring vermaand in de droom, is hij vertrokken in de delen van 

Galilea. (Mattheüs 2: 22) 

 

Jonithan Blokland 

45. En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd 

Nazareth; opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat 

Hij Nazarener zal geheten worden. (Mattheüs 2: 23) 

 



 

Cornalize Blokland 

46. Want er zal een Rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en 

een Scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. (Jesaja 11: 1) 

 

47. Zingen: Psalm 132: 11  

Daar zal Ik David door Mijn kracht, 

een hoorn van rijkdom, eer en macht 

doen rijzen uit zijn nageslacht, 

‘k Heb Mijn gezalfden knecht een licht, 

een held’re lampe toegericht. 

 

48. 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. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen: 

• Wilt u, mocht uw kind gaan huilen of erg onrustig zijn, via de achterdeur 

de kerk (tijdelijk) verlaten, zodat de kinderen en de leiding zich kunnen 

concentreren op het declamatorium of verhaal?  

• Namens de kerkenraad wijzen wij u erop dat het niet de bedoeling is om 

tijdens de dienst foto’s te maken.  

• Na afloop van de kerstviering is er gelegenheid om koffie te drinken in de 

zalen van het verenigingsgebouw. Kinderen kunnen drinken met iets 

lekkers ophalen in de bijzaal.  

• De kinderen van de zondagsschool ontvangen na afloop een leesboek 

met wat lekkers. Dit kunnen de kinderen ophalen bij hun 

leidinggevenden in de bijzaal.  

• Kinderen onder de vier jaar kunnen een Bijbelse plaat en een sinaasappel 

ophalen bij de achteruitgang van de kerk.  

• Kinderen tussen vier en twaalf jaar die niet op de zondagsschool zitten, 

kunnen voorin de kerk een boek uitzoeken.  

• D.V. zondag 9 januari zal de zondagsschool weer beginnen.  

 



 


