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Volg het spoor 

 
COLLECTE ONLINE VIA WWW.HERVORMDEDERVEEN.NL 

INKOMSTEN ZIJN BESTEMD VOOR DE ZONDAGSSCHOOL  

 

SOLO BAND 

Joanne, Ruben, Anne-Marije, Corine, Jasper 

“CHRISTMAS OFFERING” 

 

WELKOM 

Elsbeth  

 

ZINGEN PSALM 105:1 

Looft, looft, verheugd, den HEER der heren; 

Aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren; 

Doet Zijne glorierijke daân 

Alom den volkeren verstaan, 

En spreekt, met aandacht en ontzag, 

Van Zijne wond'ren dag aan dag. 

 

GEBED 

Elsbeth  
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VERTELLER 

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 zien hoe bijzonder dit 

Kind is. 

 

UIT DE BIJBEL 

Elsbeth 

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? 

 

Silas 

‘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 11:2) 

 

Mirthe 

‘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.’ 

(Jesaja 11:6) 

 

VERTELLER 

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 een mals graslandje gebracht…  

Jesaja laat ons hier alvast 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 

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) 

 

VERTELLER 

Jesaja laat ons nog een belangrijk spoor zien van God. 

Eigenlijk laat Jesaja zien waar het spoor naartoe gaat. 

  

 

 

UIT DE BIJBEL 

Navaja 

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.’ 

(Jesaja 11:10) 

 

VERTELLER 

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! 

 

MUZIKAAL INTERMEZZO 

Celine, gitaar 

“Heel gewoon” 

 

 

                                           VERTELLER 

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 

Stefan 

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

boos op haar. De baby in haar buik heb Ik gewild. Maria heeft het 

Kind ontvangen uit de Heilige Geest. Ze zal een Zoon krijgen en jij 

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 

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 Baby 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 

 

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. 

 

1. Voor dit kleine kindje 

buigen wij ons neer, 

Hij is de Messias, 

Hij is onze Heer. 

Hij is de Messias, 

Hij is onze Heer. 

 

Zijn naam is Jezus… 

 

2. Voor die grote Koning 

buigen wij ons neer. 

Hij is de Messias, 

Hij is onze Heer. 

Hij is de Messias, 

Hij is onze Heer. 



 

 

 

GEDICHT 

Jesper, Dani, Jolina, Alette, Loïs, Anna 

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 

 

MUZIKAAL INTERMEZZO 

Noa, piano 

“Midden in de winternacht” 

 

VERTELLER 

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 ZO LANG GEWACHT 

Zo lang gewacht. 

Nu is het zover: 

In de donkere nacht 

Flonkert een ster, 

En ik hoor de blijde engelenkoren: 

Nu is de Redder geboren. 



 

 

 

Zo lang gewacht. 

Nu is het zover: 

In de winterse nacht 

Glinstert een ster, 

En ik zie een nieuwe morgen gloren. 

Nu is de Redder geboren. 

 

Zo lang gewacht. 

Nu is het zover: 

In de stille nacht 

Blinkt er een ster. 

Nu klinkt het van de klokkentoren: 

Nu is de Redder geboren. 

 

Bim bam bim bam, 

Bim bam bim bam. 

Ding dingedong ding dingedong, 

Ding dingedong ding dingedong. 

Nu is de Redder geboren. 

 

UIT DE BIJBEL - DE GEBOORTE VAN JEZUS 

Fileine, Jasmijn, Iris 

Voorlezen: Lukas 2:1-7 

 

VERTELLER 

Als Jezus is geboren, krijgen ook de herders 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 

Fleur 

‘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.’ (Lukas 2: 10-12) 

 

ZINGEN WIJ ZIJN DE HERDERS 

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. 

 

 

MUZIKAAL INTERMEZZO 

Marthe, dwarsfluit 

“Komt allen tezamen” 

 

VERTELLER 

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 

Anne 

‘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.’ (Mattheüs 2:1-2) 



 

 

 

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 koningszoon 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 

Van ieder, groot en klein 

 

 

                           

 

 



 

 

 

                                             VERTELLER 

Zo wijst God mensen het spoor naar Jezus. En, ze hebben Hem 

gevonden ook! 

God doet dat nog. Hij wijst ook 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. 

 

MUZIKAAL INTERMEZZO 

Nina, Jasper, Niels, Thijs, Willem, Job 

“En er is een kindeke” 

“Hark! The Herald Angels Sing” 

 

ZINGEN PSALM 96:1 

Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE; 

Zing, aarde, zing dien God ter ere; 

Looft 's HEEREN naam met hart en mond; 

Vermeldt Zijn heil op 't wereldrond; 

Dat dag aan dag Zijn roem vermeêre. 

 

VRIJ VERHAAL 

Frieda  

 

DANKGEBED 

Trompjan  

 

 

ZINGEN ERE ZIJ GOD 

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 

Wiljon  

Eer zij God in onze dagen 
 

 


