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Zingen kinderen: Eeuwenlang geleden 

Eeuwenlang geleden, in een donker dal,  

Zochten herders naar een kindje in een arme stal.  

Nog maar pas geboren, al zo lang verwacht  

En er zongen englen'koren door de nacht.  

 

Ze zongen gloria gloria, voor het kindje klein en teer,  

Gloria gloria voor de allerhoogste Heer.  

 

Eeuwenlang geleden was ik er niet bij,  

Maar het wonder is gebleven ook voor jou en mij.  

Want datzelfde kindje uit die arme stal  

Eren wij nu als de Koning van ’t heelal.  

 

Wij zingen gloria gloria, voor het kindje klein en teer,  

Gloria gloria voor de allerhoogste Heer. 

 

Welkom en gebed 

Door ds. L.G. de Deugd.  

 

Zingen kinderen: Go tell it on the mountain 

Go, tell it on the mountain, 

Over the hills and everywhere; 

Go, tell it on the mountain 

That Jesus Christ is born! 

While shepherds kept their watching 

O'er silent flocks by night, 

Behold throughout the heavens 

There shone a Holy light. 

Go, tell it on the mountain, 

Over the hills and everywhere; 

Go, tell it on the mountain 

That Jesus Christ is born! 

The shepherds feared and trembled 

When, lo! Above the Earth 

Rang out the angel chorus 

That hailed our Savior's birth. 

Go, tell it on the mountain, 

Over the hills and everywhere; 

Go, tell it on the mountain 

That Jesus Christ is born! 

Down in a lowly manger 

Our humble Christ was born, 

And brought us all salvation 

That blessed Christmas morn. 

 

 



Go, tell it on the mountain, 

Over the hills and everywhere; 

Go, tell it on the mountain 

That Jesus Christ is born! 

That Jesus Christ is born! 

 

Schriftlezing: Lukas 2: 8-17 

8. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, 

en hielden de nachtwacht over hun kudde. 

9. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des 

Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze. 

10. En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote 

blijdschap, die al den volke wezen zal; 

11. Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de 

Heere, in de stad Davids. 

12. En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken 

gewonden, en liggende in de kribbe. 

13. En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen 

heirlegers, prijzende God en zeggende: 

14. Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen 

een welbehagen. 

15. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar 

den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan 

naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk 

de Heere ons heeft verkondigd. 

16. En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken 

liggende in de kribbe.  

17. En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat 

hun van dit Kindeken gezegd was. 

 

Kinderen zingen: Laat ieder het horen! 

Laat ieder het horen, dat eens werd geboren, 

de Redder der wereld, de Heer’ van ’t heelal. 

De engelen meldden in Efratha’s velden 

dat Hij werd geboren in Bethlehems stal.  

 

Komt, laten wij eren, de Heere der Heeren, 

zo groot van ontferming en van gena. 

Want Hij wil ons geven dichtbij Hem te leven. 

De Heiland der wereld, halleluja!  

 

In doeken gewonden, voor al onze zonden, 

Ligt hier in een kribbe het Godd’lijk Kind. 

De sterre gaat stralen, voor wie moe van ’t dwalen, 

bij ’t wonder van Bethlehem vrede vindt. 

 

Komt, laten wij eren, de Heere der Heeren, 

zo groot van ontferming en van gena. 

Want Hij wil ons geven dichtbij Hem te leven. 

De Heiland der wereld, halleluja!  

 

 



Schriftlezing: Lukas 2: 18-20 

18. En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd 

werd van de herders. 

19. Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in 

haar hart. 

20. En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over 

alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. 

 

Gedicht  

In het veld waken de herders 

bij hun schapen rond het vuur. 

Totdat zij een boodschap krijgen 

in het nachtelijke uur. 

 

De Zaligmaker is gekomen 

op Wie al zo lang wordt gewacht. 

En een prachtig engelenkoor 

klinkt helder door de stille nacht.  

 

Door het donker gaan de herders 

naar de stal in Bethlehem. 

En als ze ’t Kind gevonden hebben 

knielen ze en aanbidden Hem. 

 

Kinderen zingen: Zijn naam is Jezus (met aansluitend: Komt laten wij aanbidden) 

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.  

 

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. 

 

Komt laten wij aan bidden (3x) die Koning!  

 

Gedicht  

Geen plaats was op aarde 

toen Jezus hier kwam, 

en Hij voor de mensen 

de schuld op Zich nam. 

 

Al eeuwen tevoren 

was Hij reeds beloofd, 

maar klein was het aantal 

Die het hebben geloofd. 

 

De Koning der koningen, 

der engelen Heer’, 

men legt Hem in doeken 

in een kribbe neer. 

 

Eenvoudige herders, 

zij gaven gehoor 

aan het ‘Ere zij God’ 

van het engelenkoor. 

 

Zij lieten hun schapen 

alleen in het veld, 

geloofden de boodschap 

die God had verteld. 

 

Zij zullen ontvangen 

de eeuwigheidskroon, 

omdat ze aanbaden 

dit Kindje, God Zoon.  

 

Muzikaal intermezzo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gedicht  

In een stal zult u Hem vinden 

In een kribbe, klein en teer. 

Men zal Hem in doeken winden. 

Ziet uw Heiland, ziet uw Heer.’ 
 

Engelen komen en zij zingen 

Van het wonder van gena 

Groot en heerlijk zijn de dingen 

In het veld van Efratha. 

 

Leiding en VO zingen: Heer Uw licht en Uw liefde schijnen 

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen,  

waar U bent zal de nacht verdwijnen.  

Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.  

Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons.  

Schijn in mij, schijn door mij.  

 

Kom, Jezus kom,  

Vul dit land met Uw heerlijkheid.  

Kom Heil’ge Geest, stort op ons Uw vuur.  

Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard’ vervullen.  

Spreek Heer Uw woord, dat het licht overwint.  

 

Heer, ‘k wil komen in Uw nabijheid. 

Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid. 

Door het bloed mag ik U toebehoren. 

Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

 

Kom, Jezus kom,  

Vul dit land met Uw heerlijkheid.  

Kom Heil’ge Geest, stort op ons Uw vuur.  

Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard’ vervullen.  

Spreek Heer Uw woord, dat het licht overwint.  

 

Staan wij oog in oog met u Heer. 

Daalt uw stralende licht op ons neer. 

Zichtbaar, tastbaar wordt u in ons leven. 

U volmaakt wie volkomen zich geven. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

 

Kom, Jezus kom,  

Vul dit land met Uw heerlijkheid.  

Kom Heil’ge Geest, stort op ons Uw vuur.  

Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard’ vervullen.  

Spreek Heer Uw woord, dat het licht overwint.  

 

Vrije vertelling  

Door Janno Donkelaar 

 

 



Kinderen zingen: Heel gewoon, heel gewoon 

Heel gewoon, heel gewoon. 

Niemand had 't zo verwacht. 

Geen paleis of 'n dure woning, 

wie had dat ooit gedacht. 

Door te worden als ’n kind heel eenvoudig, 

door te worden als ’n kind heel klein, 

kon Hij onze Koning worden, 

kon Hij de Redder zijn. 

 

Sluiting en dankgebed 

Door de voorzitter van het jeugdwerk Dick van Laar 

 

Eer zij God in onze dagen  

Eer zij God in onze dagen,  

Eer zij God in deze tijd. 

Mensen van het welbehagen, 

roept op aarde vrede uit. 

Gloria in ecxelsis Deo. 

Gloria in ecxelsis Deo. 

Eer zij God die onze vader,  

en die onze koning is. 

Eer zij God die op de aarde,  

naar ons toe gekomen is. 

Gloria in ecxelsis Deo. 

Gloria in ecxelsis Deo. 

Lam van God hij hebt gedragen, 

alle schuld tot elke prijs. 

Geef in onze levens dagen, 

peis en vree kryeleis. 

Gloria in ecxelsis Deo. 

Gloria in ecxelsis Deo. 

Eer zij God in deze tijd, 

mensen van het welbehagen. 

Roept op aarde vrede uit. 

Gloria in ecxelsis Deo. 

Gloria in ecxelsis Deo. 

Gloria gloria gloria in ecxelsis 

Gloria gloria in ecxelsis Deo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Heeft u geen Bijbel of kent u iemand die er geen heeft? 

Bij de uitgang ligt voor u een meeneem exemplaar. 

 

De leiding van de jeugdclubs 

wenst u Gezegende Kerstdagen 

en een Voorspoedig 2022! 

     

                                                

 

Heden is u geboren de Zaligmaker!  

(Luk,2:11) 

 
 

 

Wilt u meer informatie over onze diensten en activiteiten?  

Kijk dan op www.hhgelst.nl 


