
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondagsschool ‘Andréas’ 
 

Organist: Henk de Groen  



Binnenkomst kinderen 
 

Kinderen: 
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   
 

Samenzang:  
O Kind, ons geboren  
liggend in de kribbe 
neem onze liefde  
in genade aan 
U, die ons liefhebt 
U behoort ons harte 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden 
die Koning  
 

Welkom en Gebed     Br. K. Star 
 

Samenzang: Psalm 98: 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. 



Schriftlezing: 
Jesaja 9: 1-2 door Hendrik 
Jesaja 9: 3-4 door Nout  
Jesaja 9: 5-6 door Elly 
Lukas 2: 1-3 door Levi 
Lukas 2: 4-7 door Noa  
 

Samenzang: ‘Daar is uit ’s werelds duistere wolken’ 
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. 
 

O Vredevorst, Gij kunt gebieden, 
de vreed' op aard' en in mijn ziel! 
Doe alle volken tot U vlieden, 
dat al wat ademt, voor U kniel! 
Des Heren ijver zal bewerken, 
dat Hij de zetel, U bereid, 
met recht en met gericht zal sterken. 
Hem zij de lof in eeuwigheid! 
 

Declamatorium 
 

Alle kinderen van de gemeente:  
Er is een kindeke geboren op aard  
Er is een kindeke geboren op aard  
't Kwam op de aarde voor ons allemaal  
't Kwam op de aarde voor ons allemaal 
 

't Kwam op de aarde en 't had er geen huis  
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis  
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis  
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis  



Vertelling door Willeke Hoogendoorn  
 

Samenzang: ‘Stille nacht’ 
Stille nacht, heilige nacht, 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 
 

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! 
 

Afscheid van Hendrik, Elly, Levi, Noa en Nout  
 

Samenzang: Psalm 143: 10 (gewijzigd) 
Leer hen, o God van zaligheden, 
Hun leven in Uw dienst besteden; 
Gij zijt hun God, vat Gij hun hand; 
Uw goede Geest bestier' hun schreden, 
En leid' hen in een effen land. 

 
Sluiting door Ds. Den Butter  

 
Slotzang ‘Ere zij God’  


