
Liturgie voor het kinderkerstfeest 
op Kerstavond, 24 december 2018, 

om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk 

 

“Midden in de winternacht” 
 

 met medewerking van: 

• leiding kindernevendienst 
Rondom de Cunerakerk  
en Ontmoetingskerk 

• een kinderkoor 

• dominee Meertens en vele anderen! 
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> We zingen: Komt allen tezamen      

 
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, die Koning. 

 
De hemelse engelen riepen eens de herders 

      weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 
O kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 
Neem onze liefde in genade aan. 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte. 
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 

> Welkom! 
Een groet van God, voor jou, voor ons allemaal (staande) 
 

> aansteken van de kaarsen 
Kinderkoor zingt en Sanne, Timo, Noor en Eva steken de 
kaarsjes aan 
 
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst 
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij  
Steek ze aan, ze mogen branden gaan 
Nu meteen, kaarsje één 

 
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst 
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij 
Steek ze aan, ze mogen branden gaan 
Goed idee, kaarsje twee 
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Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst 
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij 
Steek ze aan, ze mogen branden gaan 
Kijk, ik zie, kaarsje drie 
 
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst 
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij 
Steek ze aan, ze mogen branden gaan 
Veel plezier, kaarsje vier 
 
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst 
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij 
Steek ze aan, ze mogen branden gaan 
 

> We bidden samen        
 
> We zingen samen:  
 
Midden in de winternacht  
ging de hemel open; 
die ons heil der 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 bel-trom horen: 
Jezus is geboren! 
 
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 bel-trom horen: 
Jezus is geboren! 
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Zie, daar 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: 
Jezus is geboren! 
 
> Het kerstverhaal begint… 
Het verhaal wordt verteld door Aline: Lucas 2: 1-7 
 
 
 
 
 
 
 
> Het kinderkoor zingt: in een stalletje 
 
in een stalletje        in een kribbetje 
in een stalletje zo arm      in een kribbetje zo klein  
ligt een baby’tje        ligt een baby'tje 
ligt een baby’tje zo warm     ligt een baby’tje zo fijn 
op een bedje van stro      en het is nog zo teer  
in een wiegje van hout      nu Zijn leven begint.  
niemand weet nog hoeveel     maar toch is het voor ons 
het van mensen houdt      als een Koningskind 
hoeveel het van mensen houdt     en toch is het een koningskind 
 
 
maar toch is het voor ons 
als een Koningskind 
en toch is het een koningskind 
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> Het kerstverhaal gaat verder… 
Het verhaal wordt verteld door Jaïra Lucas 2: 8-20 
 
 
 
 
 
 
 
> We zingen: Een koning is geboren 
1) Een koning is geboren     2) Waar is Hij dan geboren 
Een koning, een koning     Die koning, die koning 
Een koning is geboren      Waar is Hij dan geboren 
Heb je 't al gehoord       Ik denk ineen paleis 
Hij kwam op aarde wonen     O nee, die koning die ik ken 
Als baby'tje zo klein      De machtigste van al 
Voor alle mensen, ook voor jou   Die kwam niet in een mooi paleis 
Wil Hij de koning zijn     Maar in een arme stal 
 
3) Waar moet Hij dan in slapen  4) Wat draagt Hij dan voor kleren 
Die koning, die koning   Die koning, die koning 
Waar moet Hij dan in slapen  Wat draagt Hij dan voor kleren 
Een gouden hemelbed   Een jas van hermelijn 
O nee, die koning die ik ken    O nee, die koning die ik ken 
Die heeft geen bed van goud    Die heeft er zelfs niet één 
Geen pracht en praal, maar o zo kaal En ook geen hemdje van satijn 
Een kribbetje van hout      Maar doekjes om zich heen 
   
5) Hoe kan ik Hem dan vinden		
Die koning, die koning		
Hoe kan ik Hem dan vinden		
Weet jij misschien de weg		
Die koning is dichtbij je		
Je hoeft niet ver op reis		
Vraag Hem in 't kribje van je hart		
Dan wordt het een paleis   

Dan wordt het een paleis   
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> De dominee vertelt: deel 1 
	
> Het kinderkoor zingt: Goed nieuws! 
Refrein: 
Goed nieuws, goed nieuws 
Iedereen moet het horen 
Goed nieuws, goed nieuws 
Jezus is geboren 
Jezus is geboren 
 
1) Hij wil je heel graag helpen  2) Hij is de allerbeste 
in alles wat je doet    geen ander is als Hij 
En gaat het soms wat moeilijk  De machtigste en sterkste 
Hij geeft je nieuwe moed   Hij is het allebei -> Refrein 
 
3) En Hij is ook een Vader  4) Hij geeft je echte vrede 
die heel veel van je houdt   en wie in Hem gelooft 
Hij draagt je in zijn armen  die krijgt het eeuwig leven 
als jij op Hem vertrouwt   want dat heeft Hij beloofd -> Refrein 
 
5)Hij is ook altijd bij je 
en altijd om je heen 
En waar je ook naar toe gaat 
Hij laat je nooit alleen   6) Refrein 2x 
 

> De dominee vertelt: deel 2 
 
> We zingen: Stille nacht, heilige nacht 
Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehem ’s stal. 
Hij, der schepselen Heer,   
Hij, der schepselen Heer 
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Hulploos Kind, heilig Kind 
dat zo trouw zondaars mint. 
Ook voor mij hebt G’ U rijkdom ontzegd, 
wordt G’ op stro en in doeken gelegd. 
Leer m’ U danken daarvoor, 
leer m’ U danken daarvoor. 
 

> Samen gaan we danken en bidden 
 

> Collecte, voor JOP 
Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. En 
daarom adviseert en ondersteunt JOP het plaatselijk    
jeugdwerk. 
 

> We gaan staan en zingen met het kinderkoor mee: 
Vrolijk kerstfeest iedereen! 
 
Wonderbare Raadsman (wonderbare Raadsman), 
sterke God (sterke God), 
eeuwige Vader (eeuwige Vader), 
vredevorst (vredevorst). 

Een kind is ons geboren, 
een Zoon is ons gegeven, 
en zijn heerschappij duurt voor eeuwig. 
Vrolijk kerstfeest, iedereen! 

Vrede voor de wereld (vrede voor de wereld) 
heeft Hij gebracht (heeft Hij gebracht). 
Vrijheid voor de volken (vrijheid voor de volken), 
licht in de nacht (licht in de nacht). 

Een kind is ons geboren, 
een Zoon is ons gegeven, 
en Zijn heerschappij duurt voor eeuwig. 
Vrolijk kerstfeest, iedereen! 
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Vrede voor de wereld (vrede voor de wereld) 
heeft Hij gebracht (heeft Hij gebracht). 
Vrijheid voor de volken (vrijheid voor de volken), 
licht in de nacht (licht in de nacht). 

Een kind is ons geboren, 
een Zoon is ons gegeven, 
en Zijn heerschappij duurt voor eeuwig. 
Vrolijk kerstfeest, iedereen! 
 
Een kind is ons geboren, 
een Zoon is ons gegeven, 
en Zijn heerschappij duurt voor eeuwig. 
Vrolijk kerstfeest, iedereen! 
Vrolijk kerstfeest, iedereen! 
Vrolijk kerstfeest, iedereen!! 
 

Voor we naar huis gaan,  
krijgen we een goed woord van God mee: de zegen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen jullie allemaal fijne kerstdagen 
toe en een gelukkig nieuwjaar 2019 

 


