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1. Samenzang: Stille nacht, heilige nacht 

Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
Die miljoenen eens zaligen zal, 
werd geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer’, 
Hij, der schepselen Heer’. 
 

Stille nacht, heilige nacht! 
Vreed’ en heil wordt gebracht 
aan een wereld verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 

2. Welkom en gebed 
 

3. Schriftlezing door leerlingen uit groep 8 
 
Micha 5:1-3 

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. 
Daarom zal Hij henlieden overgeven tot den tijd toe dat zij die baren zal, gebaard 
hebbe; dan zullen de overigen Zijner broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. 
En Hij zal staan, en zal weiden in de kracht des HEEREN, in de hoogheid van den 
Naam des HEEREN Zijns Gods; en zij zullen wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan 
de einden der aarde. 
 
Jesaja 11:1-4 

Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut 
uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. 
En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten: de Geest der wijsheid en des 
verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des 
HEEREN. 
En Zijn rieken zal zijn in de vreze des HEEREN; en Hij zal naar het gezicht Zijner 
ogen niet richten, Hij zal ook naar het gehoor Zijner oren niet bestraffen. 
Maar Hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met 
rechtmatigheid bestraffen; doch Hij zal de aarde slaan met de roede Zijns monds, en 
met den adem Zijner lippen zal Hij den goddeloze doden. 

 
4. Samenzang: Lofzang van Zacharias: 4 en 5 (tijdens het voorspel is er een collecte)  

Dus wordt des HEEREN volk geleid, 
door 't licht, dat nu ontstoken is, 
tot kennis van de zaligheid, 
in hunne schuldvergiffenis; 
Die nooit in schoner glans verscheen, 
dan nu, door Gods barmhartigheên, 
Die, met ons lot bewogen, 
om ons van zond' en ongeval t' ontslaan, 
een ster in Jakob op doet gaan, 
de zon des heils doet aan de kimmen staan. 
 
Voor elk, die in het duister dwaalt, 
verstrekt deez' zon een helder licht. 
dat hem in schâuw des doods bestraalt, 
op 't vredepad zijn voeten richt. 



5. Groep 4/5 zingen 

In die wonderlijke nacht 
zet God de hemel open. 
Christus komt bekleed met macht 
voor hen die op Hem hopen. 
Refrein: 
Gloria. Hosanna in excelsis 

Zing uw liederen voor Hem, 
Die neerkwam uit Zijn woning. 
voeg bij d’ engelen uw stem 
ter ere van die Koning. 
Refrein: 
Gloria. Hosanna in excelsis

 

Een ster in het Oosten 

 
6. Verteller (door groep 8) 

Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den 
koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. 
Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster 
in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden. Mattheus 2:1,2 
 

7. Groep 4/5 opzeggen 

Zij kwamen uit hun verre land 
omdat een Koning was geboren 
van wie de wereld méér zou horen. 

   Hun hart sprak sterker dan ’t verstand.  

Hun ogen naar de lucht gericht  
zagen zij het teken van de Koning. 
toen leidde God hen in Zijn woning:  
Zij zagen ’t Kind van enkel licht. 

 
8. Groep 1 opzeggen 

Eeuwen geleden 
gaan de wijzen uit het Oosten 
op Gods tijd 
naar Zijn wil 
op weg naar Bethlehem. 

 
9. Groep 1 zingen 

De wijzen, de wijzen,  
die gingen samen reizen, 
vertrouwend op een Koningsster 
zij wisten niet hoever 

 

Verwarring bij Herodes 

 
10. Verteller 

De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem, 
met hem. 
En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, 
vraagde van hen, waar de Christus zou geboren worden. 
En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea gelegen; want alzo is geschreven door 
den profeet: 
En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; 
want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal.  
Mattheus 2:3-6 



11. Groep 3 opzeggen 

Een Kindje? Een Koning? 
Er is maar één 
en dat is Herodes, 
dat weet iedereen! 
 
Nee koning Herodes,  
dit Kind is nog klein 
maar straks zal het zeker  
de Machtigste zijn. 
 

We hebben Zijn ster  
aan de hemel gezien. 
Die ster was zo anders, 
en zo helder bovendien. 
 
 
 
 
 

12. Groep 3 zingen 

Wij komen uit het Oosten, 
wij zoeken hier een Koning. 
“Herodes, wilt u zeggen 
waar vinden wij Zijn woning?” 

De priesters moeten komen. 
Die hebben goed gelezen 
wat Micha heeft geschreven: 
“U moet in Bethlem wezen”. 

 

Voorzegd door de profeten 

 
13. Groep 5/6 opzeggen 

Farizeeën, Schriftgeleerden, 
goed in ’t Woord van God bekend, 
lezen Micha’s profetieën 
uit het oude testament. 

En zij zeggen tot de wijzen 
met een zelfbewuste stem 
Christus zal geboren worden 
in het stadje Bethlehem. 

  
14. Groep 5/6 zingen 

Zo kwam, naar der profeten woord, 
uit Davids huis de Heerser voort, 
in Bethlehem, die kleine stad, 
naar Micha aangekondigd had. 
 
Geen dag was zo aan vreugde rijk: 
de Zoon van God werd ons gelijk. 
Hij werd een mens van vlees en bloed, 
kwam ons als broeder tegemoet. 
 

Hij maakt ons van de zonde rein. 
laat Christus onze blijdschap zijn: 
De Held die ons terzijde staat, 
Die in de strijd ons niet verlaat. 
 
 
 
 
 

15. Vertelling door meester Hoepel 
 

16. Samenzang: 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. 
 

Wat heil, een Kind is ons geboren, 
een Zoon gegeven door Gods kracht! 
De heerschappij zal Hem behoren, 
Zijn last is licht, Zijn juk is zacht. 
Zijn naam is Wonderbaar, Zijn daden 
zijn wond’ren van genaad' alleen. 
Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 
verzoend voor 't oog des Vaders treên.



Weer op reis 
 

17. Verteller 

Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen 
den tijd, wanneer de ster verschenen was; 
En hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen, en onderzoekt naarstiglijk naar 
dat Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook 
kome en Datzelve aanbidde. 
En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, die zij in het 
oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar 
het Kindeken was. 
Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. Mattheüs 2:7-10 

 
18. Groep 2 zingen 

Vol van pracht, vol van pracht 
schijnt een ster in d' oosternacht, 
wijzen leidt zij met haar gloren, 
daar, waar Jezus is geboren. 
Hier is 't heil, door hen verwacht. 

 

Het Kindje gevonden 

 
19. Groep 2 opzeggen 

Zij vinden het Kind dat zij zo zochten. 
De ster was zelf hun voorgegaan. 
Verblijd, dat zij ’t ontmoeten mochten 
en knielend bidden zij Het aan.  
 

Dan openen zij ook hun schatten 
en geven mirre, wierook en goud. 
Herodes, nee, zal nooit bevatten 
wat hen hier in verwond’ring houdt. 

20. Verteller 

En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en 
nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan 
hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre. 
En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden 
wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een anderen weg weder naar hun land. 
Mattheüs 2:11-12 
 

21. Groep 7 zingen 

Zij naad'ren eerbiedig, 
en knielen dan neer. 
Hij is toch gekomen! 
Zij konden niet dromen, 
Hem ooit te ontmoeten, 
hun Koning en Heer'. 

Niet weer naar Herodes. 
Ga heen naar uw land. 
Herodes, de snode, 
het Kind wil hij doden 
Ga veiliger wegen, 
geleid door Mijn hand.

22. Groep 7 opzeggen 

O Koningskind van Bethlehem, geeft mij een hart dat met mijn stem, 
van blijdschap bij Uw kribbe zingt waardoor het tot de hemel klinkt! 
 



Geef mij ook oren die het Woord geloven dat ik heb gehoord. 
Dat door de engel is gezegd en in de kribbe is gelegd. 
 
Geef aan mijn voeten blijde haast. Zodat ik, om mezelf verbaasd, 
de stal – Uw woning – binnenga. Eerbiedig bij Uw kribbe sta. 
 
Geef aan mijn ogen helderheid wanneer ik in de kribbe kijk 
en in de doeken zie gehuld: Wat God beloofd had is vervuld. 
 
O Koningskind van Bethlehem, dan zal ik daar met hart en stem 
een loflied zingen, hoog van toon: ‘God heeft ons lief, Hij zond Zijn Zoon!’ 
 

23. Groep 8 zingen 

Heerlijk klonk het lied der Eng’len,  
in het veld van Efrata:  
Ere zij God in de hoge,  

Leer ons in Uw Naam geloven, 
leer ons bij Uw kribbe buigen,  
leer ons knielen bij Uw kruis, 

looft de Heer’, Halleluja! neem ons eens in ‘t Vaderhuis. 
              Refrein   
Refrein 

Vrede zal op aarde dagen,  
God heeft in de mens behagen;  
zalig, die naar vrede vragen,  
Jezus geeft die, hoort Zijn stem. 

 
24. Groep 7 en 8 zingt 

Once in royal David's city 
stood a lowly cattle shed, 
where a mother laid her baby 
in a manger for His bed: 
Mary was that mother mild, 
Jesus Christ her little child. 
 

He came down to earth from heaven 
who is God and Lord of all, 
and His shelter was a stable, 
and His cradle was a stall; 
with the poor, and mean and lowly 
lived on earth our Savior holy. 

25. Team zingt 

Dat ons loflied vrolijk rijze, dat het klinke tot Uw eer.  
Dat der kind’ren mond U prijze voor Uw gunst en goedheid Heer’. Refrein 
 
Boven bidden, boven denken, hebt Gij aan ons welgedaan.  
Nee, wij kunnen U niets schenken, neem ons staam’lend lied slechts aan. Refrein 
 
D’ Eng’len en der zaal’gen koren prijzen U in ’t hemelhof.  
Ook naar kind’ren wilt Gij horen, uit hun mond bereidt G’ Uw lof. Refrein 
 
Refrein: Looft de Heer’! Looft de Heer’! Halleluja! Zingt Zijn eer! 
 

  



26. Samenzang: Psalm 72: 6 

Ja, elk der vorsten zal zich buigen 
en vallen voor Hem neer; 
al 't heidendom Zijn lof getuigen, 
dienstvaardig tot Zijn eer. 
't Behoeftig volk, in hunne noden, 
in hun ellend' en pijn, 
gans hulpeloos tot Hem gevloden, 
zal Hij ten redder zijn. 
 

27. Mededelingen door directeur 
 

28. Sluiting door de voorzitter van het bestuur 
 

29. Samenzang: Ere zij God (staande) 

 

 
 
 
 
 
 

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 ho- 

ge. Vrede op aarde, vrede op aarde.  

Vrede op aarde, vrede op Aar- 

de. In de mensen, in de mensen een  

welbehagen. In de mensen een welbeha- 

gen, een welbehagen. 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 wel- 

behagen. A- 

men, a-  

men. 

 

 

 

  



Het team van basisschool ‘Het Kompas’ 

wenst u gezegende kerstdagen 

en een goede vakantie. 

 


