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Opening door ouderling Trouwborst

Samenzang:  Psalm 75 : 1

U alleen, U loven wij; 
Ja, wij loven U, o Heer’!
Want Uw Naam, zo rijk van eer,
Is tot onze vreugd nabij;
Dies vertelt men, in ons land,
Al de wond’ren Uwer hand. 

Schriftlezing:	 Lukas	2	:	1-7

1 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den 
Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.

2  Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder 
was.

3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen 
stad.

4  En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de 
stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en 
geslacht van David was);

5  Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke 
bevrucht was.

6  En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij 
baren zoude.

7  En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide 
Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de 
herberg.

Gebed

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.

Bijbelvertelling door meester Kempeneers
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Samenzang:	 Lofzang	van	Zacharias	:	5

Voor elk, die in het duister dwaalt,
Verstrekt deez’ zon een helder licht.
Dat hem in schâuw des doods bestraalt,
Op ’t vredepad zijn voeten richt. 

Declamatie	midden	groep

Sietze Jacobse De Bijbel staat vol wonderen
Die zijn zelfs niet te tellen
Het laat ons zien hoe goed God is
Daar gaan we van vertellen.

Arnoud Visser Genesis	1:	27	en	31a
27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld 
van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 
31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer 
goed.

Hanna Koolmees God maakte, helemaal alleen
De hemel en de aarde
Waarin Zijn wijsheid en Zijn macht
Zich heerlijk openbaarde.

Rebekka Proos De mens kreeg van de Heere Zelf
Het paradijs als woning
Hij mocht genieten in Zijn hof
En heerste er als koning.

William Ruit Hoe wondervol was deze taak
De mens werd hoog geëerd
Al het werk deed Adam goed
En niets ging er verkeerd.

Zingen	midden	groep:	Psalm	19	:	1

Het ruime hemelrond
Vertelt, met blijden mond,
Gods eer en heerlijkheid;
De heldre lucht en ‘t zwerk
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Verkondigen Zijn werk,
En prijzen Zijn beleid.
Dus kan ons dag bij dag,
Tot roem van Gods gezag,
Zijn wonderen verhalen;
Dus weet ons nacht bij nacht
Zijn onbegrensde macht
En wijsheid af te malen.

Vervolg	declamatie	midden	groep

Roos Smits	 Genesis	3:	6
En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat 
hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk 
was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en 
at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.

Madelijn Verweij Adam en Eva, ze luisterden niet naar God
Ze deden niet wat Hij hun had geboden
Het eten van die ene boom was juist verboden
Het mooie van de schepping was direct kapot.

Stefan Trouwborst Ze vluchtten van God weg, ze waren bang
Ze voelden dat ze naakt en zondig waren
Maar toen God vroeg of ze het kon verklaren
Gaf Eva toch de schuld nog aan de slang.

Bastiaan Mijnders  Maar ondanks dat ze zich voor God verborgen
gaf Hij toen nog geen straf, maar juist beloftewoorden
zodat ze uit Zijn mond de boodschap hoorden:
Ik zal voor redding en verlossing zorgen.

 
Genesis	3	:	15
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, 
en tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u den 
kop vermorzelen, en gij zult Het de verzenen vermorzelen.
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Samenzang:	145	:	2

Ik zal, o HEER’, dien ik mijn Koning noem,
Den luister van Uw majesteit en roem
Verbreiden, en Uw wonderlijke daân
Met diep ontzag aandachtig gadeslaan.
Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen,
De grote kracht van Uwen arm verhogen;
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren,
En overal Uw grootheid openbaren.

Declamatie	grote	groep

Genesis	15:	5	en	6
Jacolien Hoogerwerf 5 Toen leidde Hij hem uit naar buiten, en zeide: Zie nu op 

naar den hemel, en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; 
en Hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn!
6 En hij geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot 
gerechtigheid.

Liza Anna ’t Mannetje Als Abraham al oud is, heeft hij nog steeds geen zoon 
Maar het zal wel gebeuren, God heeft het Zelf beloofd
God zal een wonder doen! Hij heerst vanaf Zijn troon
En Abraham vertrouwde God en heeft Zijn woord geloofd.

Gerhard Visser Als Abraham al oud is, neemt God hem mee naar buiten
Hij wijst hem op de sterren. Zo groot wordt uw geslacht
God zal een wonder doen! Zijn macht is niet te stuiten
En Abraham vertrouwde God, Hij heeft toch alle macht?

Julian Beekhuis Als Abraham al oud is, wordt Ismaël geboren
Maar God laat hem dan merken dat het Zijn weg niet is
God zal een wonder doen! Laat weer Zijn boodschap horen
En Abraham vertrouwde God, Zijn woorden zijn gewis.

Amalia Verweij Als Abraham al oud is, vervult God Zelf Zijn woord
En Sara krijgt een zoon, God doet wat Hij belooft
Wie heeft van zo’n groot wonder van God toch ooit gehoord?
En Abraham vertrouwde God en heeft Zijn naam geloofd. 
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Zingen	alle	groepen:	Psalm	81	:	11	en	12	

Ik, Ik ben de HEER’;
‘k Ben uw God, Die heilig
IJver voor Mijn eer;
Die u door Mijn hand
Uit Egypteland
Leidde, vrij en veilig.

Opent uwen mond;
Eist van Mij vrijmoedig,
Op Mijn trouwverbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij ‘t smeekt,
Mild en overvloedig.

Vervolg	declamatie	grote	groep

Lowie de Vries God zorgde steeds voor Israël
Ook toen ze in Egypte waren
Ze moesten werken als slaven
heel veel lange jaren.

Mandy Molenaar Ze riepen tot de Heere
of Hij hen wilde horen
en Mozes kwam in Farao’s huis
nadat hij was geboren.

Lynn Roosenburg Hoe wonderlijk verloste God
Door wonderen en plagen
Farao met zijn harde hart
Werd helemaal verslagen.

Naftali Leenheer God bracht het volk in Kanaän
De wolk ging hen steeds voor
Veilig in het beloofde land
Wat God belooft, gaat door!
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	 	 	 Jesaja	9:	5	en	6
Laura Mijnders   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;

Jochem van der Wel 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.

Joëlle Ruit Ken jij de namen die Jesaja in de Bijbel noemt
Waarmee hij al de deugden van de Heere Jezus roemt?
Jesaja noemt Hem Wonderlijk omdat Hij komen zou
Geboren uit Maria, een ongetrouwde vrouw.

Eva-Lynn van der Wel Ken jij de namen die Jesaja in de Bijbel noemt
Waarmee hij al de deugden van de Heere Jezus roemt?
Jesaja noemt Hem Raad omdat Hij altijd weet
Wat goed is voor ons allen, in vreugd en in leed.

Lydia Nijsse  Ken jij de namen die Jesaja in de Bijbel noemt
Waarmee hij al de deugden van de Heere Jezus roemt?
Jesaja noemt Hem Sterke	God omdat Hij alles kan
Daar spreken zo heel duidelijk Zijn wonderdaden van .

Jatou Ndong Ken jij de namen die Jesaja in de Bijbel noemt
Waarmee hij al de deugden van de Heere Jezus roemt?
Jesaja noemt Hem Vader van de Eeuwigheid omdat Hij leeft
En altijd is geweest en ook geen einde heeft.

Charlotte Hollemans Ken jij de namen die Jesaja in de Bijbel noemt
Waarmee hij al de deugden van de Heere Jezus roemt?
Jesaja noemt Hem Vredevorst omdat Hij overwint
En uit genade geeft dat een vijand wordt tot kind.
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Zingen	grote	groep:	 Nu	daagt	het	in	het	oosten

1. Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
2. De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 
3. Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten  
begroeten ’t morgenrood. 
 
4. De zonne, voor wier stralen 
het nachtelijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht! 
 
5. Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal.

Declamatie	kleine	groep

Thijmen Beekhuis De engel die Gods stem laat horen
de boodschap van Gods heil vertelt
zegt wat Jesaja had vermeld
Mijn Zoon wordt uit een maagd geboren.

Maysa Boujaa Maria schrikt, kan het niet vatten
In haar groeit straks de Middelaar?
de Heilige Geest komt over haar?
Ze kan dat wonder niet bevatten.
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Wietze Christianen De engel laat Gods stem weer horen
Niets is onmogelijk bij God
Hij schenkt u Zelf dit zalig lot
Zo wordt Gods Kind in u geboren.

Emma van der Have Maria spreekt, gelooft het wonder
God zal wel weten wat Hij doet
Als ik niet weet hoe dat het moet
Doet Hij het werk, zo heel bijzonder.

Zingen	kleine	groep:	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.

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.

Vervolg	declamatie	kleine	groep

Nienke de Ruiter Jozef en Maria gaan naar Bethlehem
Ze luisteren gehoorzaam naar Augustus stem
Maar God doet zo een wonder want Hij had Zelf voorspeld
Dat Jezus daar geboren werd, zoals Micha had verteld.

Gijs Smits Jozef en Maria zijn in Bethlehem
En Jezus wordt geboren, en zij aanbidden Hem
God doet zo een wonder, komt wonen in een stal
Wie is er die Hem zoekt en tot Hem komen zal?

Suze de Ruiter Herders weiden schapen dicht bij Bethlehem
De engelen vertellen Gods boodschap met hun stem
God deed een groot wonder, Hem alleen de eer!
De herders komen naar Hem toe en knielen bij Hem neer.
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Zingen	kleine	groep:	Psalm	134	:	2

Heft uwe handen naar omhoog,
Slaat naar het heiligdom uw oog,
En knielt eerbiedig voor Hem neer;
Looft, looft nu aller heren HEER’.

Vervolg	declamatie	kleine	groep

Robert Muilwijk Wat is het wonder groot
dat U Uw Zoon deed komen
voor mensen die door eigen schuld
ver van U zijn gekomen.

Jeftha Roukens Wat is het wonder groot
dat U in armoe kwam
zo diep gebogen voor de mens
die U Uw eer ontnam.

Annemarthe Kodde Wat is het wonder groot
dat U tot mensen spreekt
van redding door Uw eigen Zoon
dat U zelf harten breekt.

Rik van Leenen Wat is het wonder groot
dat U de mens doet knielen
vernederd door Uw liefdewoord
tot redding van hun zielen.

Laurent de Vries Wat is het wonder groot
dat mensen weer gaan leren
dat U alleen verlossing geeft
en in Uw Zoon U eren.
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Samenzang:	 Psalm	72	:	10	en	11

Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, 
‘t Gezegend heidendom 
‘t Geluk van dezen Koning prijzen, 
Die Davids troon beklom. 
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 
Bekleed met mogendheên; 
De HEER’, in Israël geprezen, 
Doet wond’ren, Hij alleen.

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 
Men loov’ Hem vroeg en spâ; 
De wereld hoor’, en volg’ mijn zangen, 
Met Amen, Amen na.

Vrije	vertelling	meester	‘t	Mannetje

Samenzang:		 Psalm	87	:	3	en	4	

De Filistijn, de Tyriër, de Moren, 
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht;
Van Sion zal het blijde nageslacht
Haast zeggen: “Deez’ en die is daar geboren.”

God zal ze Zelf bevestigen en schragen,
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
En doen den naam van Sions kind’ren dragen.

Afscheid	van	de	kinderen	die	de	zondagsschool	verlaten	

Toezingen Psalm	86	:	6

Leer mij naar Uw wil te hand’len, 
‘k Zal dan in Uw waarheid wand’len; 
Neig mijn hart, en voeg het saâm 
Tot de vrees van Uwen naam. 
HEER’, mijn God, ik zal U loven, 
Heffen ‘t ganse hart naar boven; 
‘k Zal Uw naam en majesteit 
Eren tot in eeuwigheid.
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Sluiting	door	ouderling	Kempeneers

Slotzang Ere zij God
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge, 
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een 
welbehagen.

Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

De kinderen van de zondagsschool blijven zitten totdat ze hun boek hebben 
gekregen, de anderen mogen de kerkzaal verlaten. 

Het personeel van zondagsschool 
‘Benjamin’

wenst u allen
Gods zegen voor het nieuwe jaar
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