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Inleidend orgelspel
 
Kinderen zingen Ga je mee op zoek ? 
Ga je mee op zoek 
naar het Koningskind? 
Ga je mee op zoek, 
want wie zoekt, die vindt ! 
Ga je mee op zoek 
naar het Koningskind? 
Want wie zoekt, die vindt!  

Ga je mee op reis? 
Wie weet lang en ver ? 
Ga je mee op reis? 
Kijk, daar is de ster! 
Ga je mee op reis? 
Wie weet lang en ver, 
kijk daar is de ster! 
 
We hebben die ster, 
daar in het westen gezien. 
De mooiste van de mooiste, 
de lichtste bovendien. 
Er is een Kind geboren, 
een Kind als nooit tevoren. 
Een heel bijzonder Koningskind misschien.. 

Welkom en gebed 

Kinderen zingen Psalm 100:1-4 

Juich aarde juich alom den Heer’ 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer 
Komt nadert voor Zijn aangezicht 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht 
 
Want goedertieren is de Heer’ 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht 
 

Declamatie door Anna, Lisa, Sil, Nijs, Thirza en Amy 

Heere Jezus wil mij helpen 

Ook al ben ik nog maar klein 

Dat ik in mijn kinderleven 

Als een helder lichtje schijn 

 

Mag ik ook wat warmte brengen 

En wat vreugde om me heen 

Heere, wilt U het geven 

Ik ben soms zo bang alleen 
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Dat mijn kaarsje maar blijft branden 

Als een kleine, stille vlam 

En mag ik het schaapje wezen 

Dat U in Uw armen nam ? 

 

Geeft dat alle grote mensen 

Willen worden als een kind 

Dat in deze donkere wereld  

Toch de weg naar Jezus vindt. 

 

Kinderen groep 1-4 zingen Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 

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 
 
Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet 
of het helder licht geeft of ook bijna niet  
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn 
jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn 

Jezus zegt ons ook dat ‘t zo donker is  
overal op aarde zond’ en droefenis 
laat ons dan in ‘t duister held’re lichtjes zijn 
jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn 

Schriftlezing door Daniël en Joris 

Micha 5:1 

1En u Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij 

voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. 

 

Mattheüs 2:1-15 

1Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het 
oosten kwamen in Jeruzalem aan, 
2en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten 
gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. 
4En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van 
hen weten waar de Christus geboren zou worden. 
5Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet: 
6En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal 
de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal. 
7Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster 
verschenen was; 
8en hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat Kind, en 
als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om Het te aanbidden. 
9En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien 
hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was. 
10Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. 
11En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en 
aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre. 
12En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren 
naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. 
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13Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: Sta op, 
en neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal 
zeggen, want Herodes zal het Kind zoeken om Het om te brengen. 
14Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. 
15En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door 
de profeet: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. 
 
Openbaring 22:16 

16 Ik ben de Wortel en het nageslacht van David, de blinkende Morgenster. 17 En de Geest en de bruid 

zeggen: Kom ! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom ! En laat hij die dorst heeft, komen: en laat hij die 

wil, het water des levens nemen, voor niets. 

 

Meester Paul vertelt over de wijzen uit het Oosten  

 

Samenzang Psalm 27

God is mijn Licht, mijn Heil wie zou ik vrezen ? 

Hij is de Heer’ Die hulp verschaft in nood 

Mijn levenskracht, ‘k heb niet vervaard te wezen 

Hij is ’t Die mij beveiligd voor de dood 

Wanneer de macht der bozen sloeg aan ’t woen 

En aanrukt om zich met mijn vlees te voen 

Stiet zelf dit rot dat mij benauwt en haat 

De voet en viel, omdat het God verlaat. 

 

Declamatie door Jolijn, Elize, Norah, Jasmijn R, Jasmijn V en Daan 

Heel veel kinderen in de wereld 

Leven in de duisternis 

Nooit hoorden zij vertellen 

Wie de Heere Jezus is 

 

Wij mogen nu het kerstfeest vieren 

Met z’n allen groot en klein 

En we zingen van de Heiland 

Die een Kindje wilde zijn 

 

Maar we zijn pas écht gelukkig 

Als de Heere door Zijn Geest 

In ons zondig hart komt wonen 

Dan is Kerstfeest écht een feest 

 

Hier op aard gebeurt van alles 

Soms is ’t vreugde, soms verdriet 

Ook in ’t leven van Gods kind’ren 

Klinkt niet altijd een vreugdelied 

 

Maar eenmaal na dit leven  

Klinkt hun zingen ongestoord 

’t Lied tot lof en eer voor God 

Wordt dan eindeloos gehoord 
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Grote mensen, maar ook kinderen 

Zullen zingen voor Gods troon 

Om God eeuwig eer te geven 

Voor het schenken van Zijn Zoon 

 

Heere, leer ons U te vragen 

Telkens weer en elke dag 

‘Wilt U ook in mijn hart wonen, 

zodat ik van U houden mag!’ 

 

Kinderen zingen Kom in mijn hart 

Kom in mijn hart, kom in mijn hart, 
O kom in mijn hart, Heer’ Jezus 
O woon in mij en maak mij vrij  
O kom in mijn hart Heer’ Jezus 
  
Blijf in mijn hart, blijf in mijn hart, 
O, blijf in mijn hart, Heer’ Jezus 
Blijf op mijn vraag vanaf vandaag 
voorgoed in mijn hart, Heer’ Jezus 
 
Leef in mijn hart, leef in mijn hart, 
O, leef in mijn hart, Heer’ Jezus 
’k Ben dan Uw kind dat U bemint 
vanuit mijn hart, Heer’ Jezus 
 

Declamatie door Noa, Emma, Lénore en Matthias 

Donker is het in de wereld 

Donker is het overal 

Wanneer komt toch de Koning 

Die Zijn kinderen redden zal ? 

 

Is er dan in deze wereld  

niemand die nog uitkomst ziet ? 

Niemand die ons hulp en redding 

Die ons licht en uitkomst biedt ? 

 

De Heere liet lang wachten 

Toen klonk met blijde stem: 

‘U kunt al snel verwachten 

Gods Zoon in Bethlehem !’ 

 

Een prachtige boodschap om te horen: de Zaligmaker is geboren ! 

 

Muzikaal intermezzo
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Declamatie door Jolanda, Judith en Anke 

Zie, de ster, de dag zal dagen 

Aan de lucht een heerlijk licht 

Zullen wij het Godswoord vragen 

Zo op weg gaan ? ’t Donker zwicht. 

 

Zie, de ster in ’t Oosten gloren 

Teken van het Koningskind 

Wijzen ! Ook voor u is Hij geboren 

Ieder die Hem zoekt die vindt 

 

Zie, het Licht voor alle mensen 

Hij, de ster van Bethlehem 

Wat nog zullen wij dan wensen 

’t eeuwig heil bereid door Hem 

 

Jezus, het Licht  voor alle volken  

In de duisternis kwam Hij 

Komt eens weder op de wolken 

Brengt ons Thuis, voor eeuwig vrij. 

  

Kinderen zingen O holy night 

O holy night, the stars are brightly shining 

It is the night of the dear Savior’s birth 

Long lay the world in sin and error pining 

Till He appeared and the soul felt its worth 

A thrill of hope, the weary soul rejoices 

For yonder breaks an new and glorious morn 

 

Fall on your knees, o hear the angel voices 

O night divine, o night when Christ was born 

O night divine o night when Christ was born 

 

Led by the light of faith serenely beaming 

With glowing hearts by His cradle we stand 

So led by light of a star sweetly gleaming 

Here came the wise men from Orient land 

The King of kings lay thus in lowly manger 

In all our trials born to be our friend 

 

Juf Annelies vertelt een mooi verhaal  
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Kinderen 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.  

 

Voor dit kleine Kindje  

Buigen wij ons neer.  

Hij is de Messias, Hij is onze Heer’ 

Hij is de Messias, Hij is onze Heer’ 

 

Komt laten wij aanbidden ! 

 

Afsluiting kerstviering met dankgebed 

 

Samenzang: 

Ere zij God 

In de hoge 

Vrede op aarde 

in de mensen een welbehagen 

 

Collecte 

 


