
                                                                  
 

 
 

Kerstviering    18 december 2020 
 

 
 

 

Kom, ga jij ook mee? 

...naar Bethlehem 
 

 
 
 

 
 

 
 



                                                                  
 

 
 

1. Inleidend orgelspel 

 
 

2. Samenzang: Komt allen te zamen 

 Komt allen te zamen 
 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. 

 
3. Opening en gebed. 

Opening door Sarah Langerak 

Gebed door jeugd ouderling M. Van Vliet. 
 

 
4. Verteller Marilyn Kwakkel 

Lang geleden was alles goed. Geen verdriet, geen 

pijn, geen zonde.  
  

5. Lezen uit de Bijbel door Elise van Dijk 
Genesis 1: 31 En God zag al wat Hij gemaakt had en 
ziet het was zeer goed. 

 
6. Declamatie door Dinette Griffioen 

God zei tegen Adam en Eva: Eén boom in de tuin 
daarvan mag je niet eten. Gehoorzaam je Mij, zul je 
dat nooit vergeten? 

 
Door Jeannette Floor 

Toch aten ze van die boom op een dag 
De vijand van God zei: ‘Doe maar het mag’. 

Toen kwam er op aarde verdriet en pijn. 
En konden de mensen Gods kinderen niet meer zijn.  

 



                                                                  
 

 
 

 

 
7. Declamatie door Marjolein Oskam:  

 En daarom kwam Jezus in Bethlehem terneer. 

 De Redder van mensen is onze Heer’. 
 Hij droeg de straf voor groot en klein. 

 Nu kunnen de mensen Gods kinderen weer zijn. 
 

8. Samenzang: 

 
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. 

 
9. Verteller Ruben Griffioen 

In Bethlehem….. daar woont een herdersjongen. Hij 

heet David en hij past op de schapen in het veld. 
Maar… deze herder wordt door God uitgekozen om 

koning te worden! Hij moet het volk Israël gaan 
regeren en leiden. 
 

10. Verteller Joas Graveland 
Koning David kreeg van God een belofte. Uit zijn 

familie zal een andere Koning komen. Hij zal geboren 
worden in Bethlehem en Hij zal ook Herder en Koning 
zijn. 

De profeet Micha vertelde er al over, lang vóór dat 
het echt gebeuren zou! 

 
11. Lezen uit de bijbel Micha 5 : 1 door Bart 

Kwakkel 
En gij Bethlehem Efratha! Zijt gij klein om te wezen 
onder de duizenden van  



                                                                  
 

 
 

Juda? Uit u zal mij voortkomen, Die een Heerser zal 

zijn in Israël en wiens uitgangen zijn  
 vanouds, van de dagen der eeuwigheid.  
 

12. Verteller Rein den Ouden 
Jozef had Maria willen verlaten, maar God liet hem in 

een droom zien wie het kindje van Maria was, 
waardoor hij toch besloot met Maria mee te gaan naar 
de stad van David, Bethlehem 

 
13. Lezen uit de Bijbel: Lukas 2 : 1 t/m 7 door Niek 

Graveland 
          
En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een 

gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele 
wereld beschreven zou worden. 

Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius 
over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om 
beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen 

stad. 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); Om beschreven te worden 
met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht 

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

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

 
14. Bijbelverhaal door juf Rianne Griffioen. 

 
 

 
 
 



                                                                  
 

 
 

15. Samenzang, de kinderen mogen gaan staan. 

 
In Bethlehems stal, lag Christus de Heer’, 
In doeken gehuld, als Kindje terneer. 

Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis. 
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis. 

 
Zo arm werd de Heer’, der engelen Heer’, 
Die zondaren mint, zo nameloos teer. 

Die hen wil vergeven, hoeveel het ook zij. 
Zo arm werd de Heiland voor u en voor mij. 

 
 
 

16. Muzikaal intermezzo & collectemoment 
 

- Hoor de eng’len zingen d’eer 
- Een roze fris ontloken (Martin Zonneberg) 
- Stille nacht (Martin Zonneberg) 

 
De collecte is voor winterhulp ‘Kom over en Help’.  

Via rekening nummer NL87RABO0331126613 ovv 
‘winterhulp Kom over en Help’ 
 

17. Declamatie door Anna Methorst 
 Ik wil je vragen herder: 

 ‘Waar ga jij toch heen?’ 
 Waarom laat jij de schapen 
 Helemaal alleen? 

 
 

18. Verteller Anna-Marij Hoogerland 
Niet alleen de herders gingen naar Bethlehem, maar 

ook de wijzen uit het oosten, uit een  
ver land. Ze hebben een ster gezien en zijn op reis  
gegaan. 



                                                                  
 

 
 

 

19. Lezen uit de bijbel Mattheüs 2 : 10 en 11 door 
Julie Nap 

  

Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer 
grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, 

vonden zij het Kindeke met Maria Zijn moeder en 
nedervallende hebben zij hetzelve aangebeden. En 
hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij 

Hem geschenken, goud, wierook en mirre.  
 

20. Samenzang  
De wijzen, de wijzen 
Die gingen samen reizen 

Vertrouwend op een Koningsster 
Zij wisten niet hoe ver 

 
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 

 
21. Verteller VBC Sem Bijl 

Zo wijst God de wijzen de goede weg en brengt Hij 

hen bij het Kindje Jezus. Later zegt Jezus zelf: ‘Ik ben 
de Weg’. 

 
 

 
 
 



                                                                  
 

 
 

22. Verteller VBC Levi Bijl 

Kom, ga je mee op zoek naar Bethlehem, want daar 
is Jezus. Hij is de weg naar God.  
Alleen door te luisteren naar Zijn stem kunnen we 

Hem vinden. En alleen door wat Jezus  
Gedaan heeft,  Zijn lijden, Zijn sterven en Zijn 

opstanding, kunnen wij bij God komen.  
 

23. Vrij verhaal door Marry Griffioen. 

 
 

24. Sluiting/dankgebed door Ds. Ruijgrok 
 

 

25. Samenzang (staande) 
 

Ere zij God  
 

Hartelijk dank voor uw en jouw aanwezigheid! 


