
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Hervormde Gemeente Nederlangbroek, 26 december 2020 

Crêche-Plus - Kinderclub ‘Hosanna’ 
Meisjesclub ‘Mirjam’ - Jongensclub ‘Benjamin’ 



 

 

Volg het spoor 
Wilt u thuis meekijken/luisteren? Ga dan naar WWW.HERVORMDLANGBROEK.NL 

 

*** 

WELKOM  (jeugdouderling) 

 

HET THEMA ‘VOLG HET SPOOR!’ 

Heb jij wel eens het spelletje ‘spoorzoekertje’ gedaan? Vast wel! 

Je moet dan pijlen zoeken die iemand anders op de stoep heeft getekend. 

Door de pijlen te volgen, kom je bij het eindpunt uit. 

Tenminste als je die sporen heel goed volgt! 

In de Bijbel geeft God ons ook sporen die we moeten volgen. 

Dat betekent heel goed zoeken en luisteren naar de Woorden die in de Bijbel staan. 

Dan ontdekken we welke weg we moeten volgen om bij een heel 

bijzondere ‘plek’ uit te komen. 

Doe jij mee vanmorgen? 

*** 

ZINGEN* PSALM 105:1 (samenzang) 

Looft, looft verheugd, den HEER’ der heren! 
Aanbidt Zijn Naam en wilt Hem eren; 

Doet Zijne glorierijke daan 
Alom den volkeren verstaan. 

En spreekt, met aandacht en ontzag, 
Van Zijne wond’ren, dag aan dag. 

 

GEBED (jeugdouderling) 

*** 

ZINGEN* MIDDEN IN DE WINTERNACHT (alle clubs) 

Midden in de winternacht, ging de hemel open.  
 Die ons ‘t 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!  
 
 

about:blank


 

 

Zie, reeds staat de morgenster, stralend in het duister, 
want de dag is niet meer ver, bode van de luister, 

Die ons weldra op zal gaan: herders, blaast uw fluiten aan. 
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan, 

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 

*** 

VERTELLER (kinderclub) 

De profeet Jesaja leeft 700 jaar vóórdat Jezus echt geboren zal worden.  

Toch weet Jesaja al heel veel over dit bijzondere Kind te vertellen.  

Hij mag namens God alvast vertellen Wie dit Kind is en wat Hij gaat doen.  

Hij mag vertellen hoe bijzonder dit Kind zal zijn voor alle mensen op de aarde.  

Zo geeft Jesaja sporen van God door aan de mensen die toen leefden  

en laat hij ook aan ons nog zien hoe bijzonder dit Kind is. 

We luisteren naar een paar aanwijzingen (sporen) die Jesaja aan ons doorgeeft. 

Zie je hoe bijzonder Jezus is? En ook hoe bijzonder Zijn Koninkrijk is? 

  

UIT DE BIJBEL (jongensclub) 

Jesaja 11:2  

‘Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: 

de Geest van wijsheid en inzicht, 

de Geest van raad en sterkte, 

de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.’  

 

Jesaja 11:6  

‘Een wolf zal bij een lam verblijven, 

een luipaard bij een geitenbok neerliggen, 

een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, 

een kleine jongen zal ze drijven.’ 

 

VERTELLER (kinderclub) 

Jesaja maakt duidelijk dat met de komst van Jezus alles op z’n kop wordt gezet! 

Een wolf ligt heerlijk te slapen tegen een lammetje aan… 

Een leeuw wordt door een kleine jongen, samen met koeien en schapen,  

naar mals grasland gebracht…  

Jesaja laat ons hier al zien hoe geweldig mooi de toekomst zal zijn.  

Daar mag jij op vertrouwen, omdat God het Zelf zegt!  

En, die toekomst begint met de komst van Jezus. 

 

 

 



 

 

*** 

ZINGEN* IMMANUËL (kinderclub) 

Want een Kind is ons geboren en een Zoon gaf God aan ons. 

De heerschappij rust op Zijn schouders 

en Zijn naam zal zijn: 

Refrein: 

Wonderbare Raadsman, Machtige God,  

Eeuwige Vader, De Vredevorst, 

Immanuël, God met ons. 

Immanuël, God met ons. 

 

Want alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft. 

Iedereen die in Hem gelooft, leeft in eeuwigheid. 

(Refrein) 

Immanuël, God met ons. 

Immanuël, God met ons. 

Immanuël 

*** 

VERTELLER (kinderclub) 

Jesaja laat ons nog een belangrijk spoor zien van God. 

Eigenlijk laat Jesaja zien waar het spoor naartoe gaat. 

 

UIT DE BIJBEL (jongensclub) 

Jesaja 11:10  

Jesaja zegt: ‘Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de 

volken. 

Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.’ 
 

VERTELLER (kinderclub) 

Een banier is een vlag. Deze vlag stond tijdens een oorlog altijd op het hoogste punt van 

het legerkamp. Zo wist je altijd het kamp terug te vinden. 

De banier wees dus de plek aan waar je veilig was. 

Jezus zal de banier zijn voor alle volkeren op aarde. Bij Hem ben je écht veilig. 

Als je het spoor volgt, kom je bij Hem uit! 

*** 

ZINGEN* JEZUS ZEGT DAT HIJ HIER VAN ONS VERWACHT (crêche +) 

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht,  

dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht  

en Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn',  

jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn. 

*** 



 

 

VERTELLER (kinderclub) 

We laten Jesaja achter ons en volgen het spoor verder door de Bijbel heen. 

We komen dan bij Jozef terecht.  

Dit is honderden jaren later, maar ook hij krijgt een boodschap van God. 

En ook deze boodschap gaat over Jezus. 

God wijst Jozef in een droom het spoor dat hij moet volgen. 

 

STEM  (meisjesclub) 

‘Jozef! Jozef! Wees niet bang om met Maria te trouwen. Wees ook niet boos op haar.  

Het Kindje in haar buik heb Ik gewild.  

Maria heeft het Kind ontvangen uit de Heilige Geest.  

Ze zal een Zoon krijgen en ze moet Hem de naam Jezus geven.  

Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden, precies zoals het lang geleden door de 

profeet is voorspeld.’ 

 

VERTELLER (kinderclub) 

Als Jozef de volgende morgen wakker wordt, herinnert hij zich de droom van God nog 

goed. Hij wist eerder niet wat hij doen moest. Hij heeft er zelfs over gedacht om Maria te 

verlaten, toen hij hoorde dat ze een Kindje verwachtte.  

Maar, God geeft het spoor aan dat hij moet volgen. Hij moet bij Maria blijven en haar 

helpen. Hij mag dit bijzondere Kind zelfs Zijn Naam geven: Jezus! 

*** 

ZINGEN* ZIJN NAAM IS JEZUS (kinderclub) 

Refrein: (2x) 

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. 

(Refrein) 

Voor die grote Koning buigen wij ons neer. 

Hij is de Messias, Hij is onze Heer. 

Hij is de Messias, Hij is onze Heer. 

(Refrein) 

Zijn naam is Jezus. 

*** 

 



 

 

GEDICHT (meisjesclub) 

Dan wordt aan Jozef in de nacht de blijde boodschap ook gebracht. 
Hij neemt Maria tot zijn vrouw en samen roemen zij Gods trouw. 
 
Want Jozef, die uit Juda kwam, was ook uit Davids huis en stam. 
Zo wordt de Heiland Davids Zoon; voor eeuwig zit Hij op de troon. 
 
God heeft ons niet vergeten; het Kind zal Jezus heten. 
Uit zonden redt Hij Israël; Zijn naam is ook Immanuël 

 

VERTELLER (kinderclub)  

Zo geeft God sporen die de weg wijzen naar Jezus! Door de profeet Jesaja, door de droom 
van Jozef, vertelt God wat Zijn plan is met de wereld.  
En dan wordt in die donkere nacht eindelijk Jezus geboren.  
De Redder van de wereld, de Redder van jou en mij. 

*** 

ZINGEN* WIJ TREKKEN IN EEN LANGE STOET  (jongens- en meisjesclub) 

Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem, 
wij gaan uw Koning tegemoet, o stad Jeruzalem! 

Gezegend die Zijn komst begroet en knielen wil voor Hem! 
Refrein: 

Wij loven U, Koning en Heer, Koning en Heer, 
wij loven U, Koning en Heer! 

 
Al bent U nu nog maar een Kind, zo hulpeloos en klein, 
wij weten dat het rijk begint, waarvan U Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint van oorlog en van pijn. 

(Refrein) 
 

Al gaat de vijand in het rond, de koning van het kwaad, 
al dreigt hij met zijn grote mond dat hij U eens verslaat, 
straks ligt hij dodelijk gewond wanneer zijn rijk vergaat! 

(Refrein) 
 

Wij gaan op weg naar Bethlehem, daar ligt Hij in een stal, 
Die Koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal! 

Laat klinken dan met luider stem en blij bazuingeschal: 
 

Wij loven U, Koning en Heer, Koning en Heer, 
wij loven U, Koning en Heer, Koning en Heer, 

wij loven U, Koning en Heer! 

*** 

UIT DE BIJBEL - DE GEBOORTE VAN JEZUS 

Voorlezen: Lukas 2:1-7  (meisjesclub) 

En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat heel 
de wereld ingeschreven moest worden. 
Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. 



 

 

En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. 
Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea,  
naar de stad van David, die Bethlehem heet,  
omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, 
Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. 
En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, 
En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, 
omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. 

 

VERTELLER (kinderclub) 

Als Jezus is geboren, krijgen de herders ook een aanwijzing van God.  

Het is net als met ‘spoorzoekertje’.  

Met deze aanwijzing kunnen ze het spoor volgen naar het Kind in de kribbe.  

Ze krijgen de aanwijzing van een engel. 

 

UIT DE BIJBEL  (meisjesclub) 

Lukas 2: 10-12  

‘En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, 

die voor heel het volk wezen zal,  

namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, 

de Heere.  

En dit zal voor u het teken zijn:  

u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.’  

*** 

ZINGEN* WIJ ZIJN DE HERDERS (crêche +) 

Wij zijn de herders, wij sliepen in ‘t veld. 

Daar heeft een engel het ons verteld: 

Hij is geboren in Bethlehem 

en wij aanbidden en wij aanbidden, 

Hij is geboren in Bethlehem 

en wij aanbidden Hem. 

*** 

VERTELLER (kinderclub) 

Ver weg van Bethlehem zijn een aantal mannen ook aan het spoorzoeken.  

Het zijn wijze mannen, die zich verdiepen in oude boeken. Zij hebben gelezen over de 

komst van een bijzondere Koning. En nu hebben ze aan de hemel een bijzondere ster 

ontdekt. Dát moet iets betekenen!  

Wat precies? Dat weten ze niet. Maar, die ster heeft vast iets met die bijzonder Koning te 

maken. Daarom pakken ze hun spullen en gaan ze op reis.  

God wijst hen de weg, door met die ster het spoor aan te geven. 

 
 



 

 

UIT DE BIJBEL (meisjesclub) 

Mattheüs 2:1-2  

‘Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, 

wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan,  

en zeiden: Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het 

oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’  

*** 

ZINGEN* VOLHEID VAN GENADE (meisjesclub) 

 

Volheid van genade, Die de schepping draagt. 
Geliefde van de Vader, geboren uit een maagd. 
Is in de nacht verschenen, Licht dat ons verlicht, 

De glans van Gods genade, die straalt van Zijn gezicht. 
Refrein:                                                                                                                                  

  Onze hoop ligt in een kribbe; deelt ons menselijk bestaan. 
Wij knielen en aanbidden, 'God met ons' is Zijn naam. 

Volheid van genade, Die Gods glorie toont. 
De grootheid van de Vader heeft onder ons gewoond. 

Die Zich voor ons vernedert, legt Zijn glorie af. 
Zijn oordeel is genade, Zijn kribbe wordt een graf. 

(Refrein)  

Volheid van het leven, Bron van overvloed, 
Genade ons gegeven; oneindig groot en goed! 
O, vreugde van de Vader, Gods geliefde Zoon. 

Zijn liefde is genade, Zijn kribbe wordt een troon. 
(Refrein 2x) 

*** 

 

VERTELLER (kinderclub)  

Zo wijst God mensen het spoor naar Jezus. En, ze hebben Hem gevonden! 
God doet dat nog. Hij wijst jou en mij het spoor naar Jezus. 
Je moet dan wel gaan zoeken. Net als bij spoorzoekertje! Dan ontdek je dat God heel veel 
aanwijzingen geeft. Volg daarom de sporen van God die Hij jou geeft in de Bijbel. 
Dan kom je uit op de beste plek: bij Jezus.  

*** 

ZINGEN* PSALM 98:1 (samenzang) 

Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, 

Dien grote God, Die wond’ren deed; 

Zijn rechterhand, vol sterkt en ere, 

Zijn heilig arm wrocht heil na leed. 

Dat heil heeft God nu doen verkonden; 

Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,  

Zo vlekkeloos en ongeschonden, 

Voor ’t heidendom ten toon gespreid. 

*** 



 

 

MUZIKAAL INTERMEZZO 

*** 

VRIJ VERHAAL (meisjesclub) 

*** 

ZINGEN* IN HET LICHT (jongens- en meisjesclub)  

In de donkere nacht  

verschijnt een Licht en de duisternis  

krijgt het niet in haar macht.  

Eeuwenlang al voorzegd:  

het Woord van God dat geboren wordt.  

Hoop waar de wereld op wacht. 

Refrein:  

In het licht van Gods Zoon, zien wij Zijn goedheid, Zijn waarheid.  

In het licht van Gods Zoon, brengt Hij in kleinheid zijn grootheid dichtbij.  

 

Niemand ziet Gods gezicht,  

maar in Zijn Zoon wordt Hij een persoon,  

maakt Hij bekend wie Hij is.  

(Refrein) 

 

(Refrein 2x)  

In mijn donkere nacht  

verschijnt Zijn licht en de duisternis  

krijgt het nooit in haar macht. 

*** 

COLLECTE 
De opbrengst van de collecte deze dag is bestemd voor  

de voedselbank Kromme Rijn. 
De voedselbank helpt mensen in financiële nood 

die in de gemeenten Wijk bij Duurstede en Bunnik wonen. 
Dit zijn mensen die niet genoeg geld hebben om boodschappen te doen. 

 
Kijk voor meer informatie op:  

http://www.voedselbankkrommerijn.nl/ 
 

De collecte wordt dit jaar gehouden bij de uitgang van de kerk, 
u kunt thuis uw collectegaven overmaken op  
rekeningnummer NL98 RABO 0385 2359 25  

o.v.v. ‘Collecte 2e kerstdag Voedselbank’ 

 

DANKGEBED (ds. Barth) 

*** 

 

 



 

 

ZINGEN* ERE ZIJ GOD (samenzang) 

Ere zij God, ere zij God 

In de hoge, in de hoge, in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

In de mensen een welbehagen. 

Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

Vrede op aarde, vrede op aarde. 

In de mensen, in de mensen een welbehagen, 

In de mensen een welbehagen, een wegbehagen. 

Ere zij God, ere zij God 

In de hoge, in de hoge, in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

In de mensen een welbehagen. 

AMEN, AMEN. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleidend orgelspel  

De kinderen van de clubs & leidinggevenden verlaten de kerk. 
  

Bedankt voor uw aanwezigheid/ het meekijken of luisteren via 

WWW.HERVORMDLANGBROEK.NL 

Van harte uitgenodigd 

voor de toekomstige erediensten. 
 

Ben je nog geen lid van een club? 

Kom dan gezellig een keer een kijkje nemen! 
 

INFO: 

WWW.HERVORMDLANGBROEK.NL 

of KERKKLOK en ’T KLOKHUIS 

  
Muzikale begeleiding: 

C.P.A. van de Hoef (organist) – M. Rijksen (pianist) 


