
 

 

 

 

 

 

Met Bijbelvertelling door dominee Den Haan,  

kerstverhaal door meester Ten Bolscher  

en muzikale bijdrage van kinderen en jongeren uit de gemeente. 

  



1.  ♫ Gloria in Excelsis deo Rens Voortman 

 Eer zij God in onze dagen 
Eer zij God in deze tijd 
Mensen van het welbehagen 
Roept op aarde vrede uit 
 
Gloria in Excelsis Deo 
Gloria in Excelsis Deo 
 

 

2.  Welkomstwoord  
 

ds. P.D. den Haan 

3.  Samen lezen we Lukas 2: 8 – 12 ds. P.D. den Haan 

 De herders en de engelen 
 
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. 
 

 

4.  Gebed  
 

ds. P.D. den Haan 
 

5.  Bijbelvertelling  
 

ds. P.D. den Haan 

6.  ♫ Daar is uit ’s werelds duist’re 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! 
 

Emma Dekker 
Anne van der Wal 
Marline Steijsiger 
Myrthe den Haan 
Estelle Averesch 
Joas Mensink 



7.  ♫ Lofzang van Maria – vers 1  

 Mijn ziel verheft Gods eer, 
mijn geest mag blij den Heer, 
mijn Zaligmaker noemen, 
die, in haar lage staat, 
Zijn dienstmaagd niet versmaadt, 
maar van Zijn gunst doet roemen. 
 

Daan ter Harmsel 
Daniël den Haan 
Joas Mensink 
 

8.  ♫ Lofzang van Maria – vers 3  

 Hoe heilig is Zijn naam, 
laat volk bij volk tesaam, 
barmhartigheid verwachten, 
nu Hij de zaligheid, 
voor wie Hem vreest, bereidt, 
door al de nageslachten. 
 

Nienke Averink  
Celine Bakker  
Emma Dekker  
Daniël den Haan 
Jasmijn den Haan 
Myrthe den Haan 
Anna ter Harmsel 
Daan ter Harmsel 
Jonathan ter Harmsel 
Marcus van den Hil 
Josanne Karsten 
Hanne Nijsink  
Lois Nijsink  
Joas Mensink  
Eline Seppenwoolde 
Rick Seppenwoolde 
Nienke Slagman 
Marline Steijsiger 
Anne van der Wal 
Rosalien Zonnebelt 

9.  ♫ Lofzang van Maria – vers 6  

 Hij heeft, na lang geduld, 
Met goederen vervuld 
Der hongerigen monden; 
Hij zag geen rijken aan; 
Maar heeft z’, in hunnen waan, 
Gans ledig weggezonden. 
 

Jasmijn den Haan 
Celine Bakker 
Anna ter Harmsel 
Rosalien Zonnebelt 
 

10.  ♫ Uren, dagen, maanden, jaren  

 Uren, dagen, maanden, jaren 
vliegen als een schaduw heen 
Ach, wij vinden, waar wij staren 
niets bestendigs hier beneen 
Op de weg, die wij betreden 
staat geen voetstap die beklijft 
Al het heden wordt verleden 
schoon 't ons toegerekend blijft 
 

Marline Steijsiger 
Anne van der Wal 
Joas Mensink 

11.  Kerstverhaal 
 

Meester Ten Bolscher 

12.  ♫ Midden in de winternacht  

 Midden in de winternacht, ging de hemel open.  
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  
 
 

Daniël den Haan 
Daan ter Harmsel 
Rick Seppenwoolde 
Joas Mensink  
 



13.  ♫ While shepherds watched their flocks by night  

 While shepherds watched their flocks by night, 
all seated on the ground 
The angel of the Lord came down, 
and glory shone around 
 
Fear not, said he for mighty dread 
Had seized their troubled mind, 
Glad tidings of great joy 
I bring to you and all mankind 
 

Loïs Nijsink 
Nienke Slagman 
Josanne Karsten 
Hanne Nijsink 
Nienke Averink 
Anna ter Harmsel 
Joas Mensink 

14.  ♫ Jesus bleibet meine Freude  

 Jesus bleibet meine Freude, 
Meines Herzens Trost und Saft, 
Jesus wehret allem Leide, 
Er ist meines Lebens Kraft, 
Meiner Augen Lust und Sonne, 
Meiner Seele Schatz und Wonne; 
Darum lass' ich Jesum nicht, 
Aus dem Herzen und Gesicht. 
 

Eline Seppenwoolde  
Myrthe den Haan 
Joas Mensink 

15.  Sluiting 
  

ds. P.D. den Haan 
 

16.  ♫ Ere zij God 
 

Joas Mensink 



 


