
 

“Volg de ster” 

 

 

Kinderkerstfeest 

25-12-2021 

15.00 uur 
  



 

Opening (ouderling A.J. Hoogendoorn) 
- Welkom 

- Gebed 
 

Schriftlezing Jesaja 9  
1 Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die 

wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht 
schijnen. 

2 Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar Gij hebt de blijdschap niet groot 

gemaakt; zij zullen nochtans blijde wezen voor Uw aangezicht, gelijk men 
zich verblijdt in den oogst, gelijk men verheugd is, wanneer men de buit 

uitdeelt. 
3 Want het juk van hun last, en den stok hunner schouders, en den staf 

desgenen, die hen dreef, hebt Gij verbroken, gelijk ten dage der 
Midianieten; 

4 Toen de ganse strijd dergenen, die streden, met gedruis geschiedde, en 
de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden, tot een voedsel 

des vuurs. 
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; 

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. 
 

 
Korte overdenking 

 
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. 

 

Bijdrage jongensclub 7-8: Vraaggesprek 
 

Zingen: De wijzen, de wijzen 
De wijzen, de wijzen 

Die gingen samen reizen 
Vertrouwend op een Koningsster 

Zij wisten niet hoe ver. 



 

Zij volgden het teken, 
De dagen werden weken, 

Dan klopt een rijke karavaan 

Bij de paleispoort aan. 
 

'O koning, wil ons horen: 
er is een prins geboren, 

In 't Oosten is zijn ster gezien, 
Staat hier zijn wieg misschien?' 

 
Herodes, hij hoorde 

Verschrikt naar deze woorden. 
'Een koningskind bij mij in huis? 

U bent beslist abuis.' 
 

De wijzen, de wijzen, 
die moesten verder reizen, 

de ster ging als een lichtend spoor 

naar Bethlehem hen voor. 
 

Zij hebben gevonden, 
Het kind door God gezonden 

Dat koning en dat knecht wil zijn 
Voor ieder groot en klein. 

 
Bijdrage club ‘Anders Gaaf’ 

- Lofzang van Maria vers 3 
- Psalm 75 vers 1 

- Psalm 116: 1 
 

Vrije vertelling (Dhr. Bisschop) 
 

Zingen: Hoor d’ engelen zingen ‘d eer  

Vers 1: 
Hoor, de eng’len zingen d’ eer 

Van de nieuw geboren Heer! 
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld: 

God verzoent der mensen schuld.  
Mengt u, volken, in het koor, 

Dat weerklinkt de hemel door, 
Mensentong en eng’lenstem, 

Zingt het kind van Bethlehem! 
Hoor, de eng’len zingen d’ eer 

Van de nieuw geboren Heer!  
 

Bijdrage jongensclub 5-6 
 



Bijdrage meisjesclub  

- Liedtekst 
- Gedicht 

 

Zingen: Lofzang van Simeon 
Zo laat Gij, HEER, Uw knecht, 

Naar 't woord, hem toegezegd, 
Thans henengaan in vrede; 

Nu hij Uw zaligheid, 
Zo lang door hem verbeid, 

Gezien heeft op zijn bede. 
 

 
Een licht, zo groot, zo schoon, 

Gedaald van 's hemels troon, 
Straalt volk bij volk in d' ogen; 

Terwijl 't het blind gezicht 
Van 't heidendom verlicht, 

En Isrel zal verhogen. 

 
Afsluiting en mededelingen (ouderling J.J. Verloop) 

 
Zingen: 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. 
 

Muzikaal Intermezzo 
 

 
 

 
 


