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WELKOM EN GEBED  
 
ZINGEN: NU ZIJT WELLEKOME 
 

1. Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, 
    Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 
    Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
    Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
    Kyrieleis.  

     

2. Herders op de velde hoorden een nieuw lied, 
    dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 
    Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 
    Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar. 
    Kyrieleis. 
 

3. Wijzen uit het oosten, uit zo verre land, 
   zij zochten onze Here met offerand. 
    Z’ offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud 

    t ’ eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
    Kyrieleis. 
 

PEUTERMOMENT:  
HET LIED  
VAN DOMINEE BEER…. 
 
 
 
 
 
 



ZINGEN: ER IS EEN KINDEKE GEBOREN… 
 

1. Er is een kindeke geboren op d’aard, 
      er is een kindeke geboren op d’aard; 
    ’t kwam op de aarde voor ons allemaal, 
    ’t kwam op de aarde voor ons allemaal. 
 

2. ’t Kwam op de aarde en ’t had er geen huis, 
    ’t kwam op de aarde en ’t had er geen huis; 
    ’t kwam op de aarde en ’t droeg al zijn kruis, 
    ’t kwam op de aarde en ’t droeg al zijn kruis. 

 

3. Er is een kindeke geboren in ’t strooi, 
    er is een kindeke geboren in ’t strooi; 
    ’t lag in een kribbe gedekt met wat hooi, 
    ’t lag in een kribbe gedekt met wat hooi. 
 

        4. ’t Kwam op de aarde voor ons allegaar, 
    ’t kwam op de aarde voor ons allegaar; 
    en ’t wenst ons allen een zalig nieuwjaar, 
    en ’t wenst ons allen een zalig nieuwjaar. 
 

KERSTVERHAAL…. 
 
ZINGEN: MIDDEN IN DE WINTERNACHT 
 

1.Midden in de winternacht, ging de hemel open; 
   die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen. 
   Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom zingt gij niet? 

   Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 
   laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
   Christus is geboren. 
 



2.Vrede was het overal, wilde dieren kwamen 

   bij de schapen in de stal en zij speelden samen. 
   Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet? 

   Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 
   laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
   Christus is geboren! 
 

3.Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen, 
   want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 
   Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet? 

   Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 
   laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
   Christus is geboren! 
 

4.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 blaas uw fluiten aan, 
   laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom, 
   kere om, kere om, laat de beltrom horen: 
   Christus is geboren!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ER WORDT IETS LEKKERS UITGEDEELD… 
Voor de kinderen die er niet bij kunnen zijn, in de kerk: 
er is een zakje met dat lekkers bij jullie thuis gebracht! 
 

 Intussen: muziek… 
 

ZINGEN: ALS BETHLEHEM GEEN PLAATS MEER HEEFT 
 

1. Als Bethlehem geen plaats meer heeft 

    voor ’t kind dat wordt geboren, 
    alleen een grot nog ruimte geeft 
    laat zich de hemel horen 

    Refrein:  Gloria, gloria, gloria, 
   in excelsis Deo! in excelsis Deo! 
 

2. Als engelen zingen in de nacht 

    er is een kind geboren, 
    dan zien de herders op hun wacht 

    de sterren aan de bomen! 
    Refrein 

 

3. Als herders durven op te staan 

    niet lachen, maar geloven 

    en naar het kind zijn toegegaan 

    dan zingt de hemel boven: 
   Refrein 

 

4. Als wijzen reizen en de ster 

    de weg weet zonder vragen, 
    dan is de vrede niet meer ver 

    dan komt Gods welbehagen! 
    Refrein 



DANKGEBED 
 
ZINGEN: KERST GEEFT VREDE 

 
1. Kerst geeft vrede, 

    hoop en leven. 
    In een kind komt God heel dichtbij. 
    Jezus is geboren. 
    Laat het ieder horen. 
    Zing nu vrolijk, zing en jubel net als wij! 
 

       2. Kerst geeft vrede, 
    hoop en leven. 
    In een kind komt God heel dichtbij. 
    Licht in bange tijden. 
    Hij zal ons bevrijden. 
    Zing nu vrolijk, zing en jubel net als wij! 
 

3.   Kerst geeft vrede, 
    hoop en leven. 
    In een kind komt God heel dichtbij. 
    Kom en zie dat wonder. 
    Dit maakt Kerst bijzonder. 
    Zing nu vrolijk, zing en jubel net als wij! 
 

 4. Kerst geeft vrede, 
    hoop en leven. 
    In een kind komt God heel dichtbij. 
   Feest van wat zal komen, 
    kleurt de toekomstdromen. 
    Zing nu vrolijk, zing en jubel net als wij! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan deze viering wordt meegewerkt door: 
Maarten van Ansenwoude 
Paula van Cadzand 
Henk Jan Koebrugge 
Marit Markus 
Fenna en Marrit van Olffen 
Selma van Olffen 
Bernice Smith 
Vera Wanders 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


