


Thema:
Lichtpuntjes in het donker.



WELKOM



Vandaag is het kerstfeest, dat vieren wij blij. 

Wij steken één kaars aan en zingen daarbij

Vandaag is het kerstfeest en ik doe ook mee.

Ook ik steek een kaars aan, nu branden er twee

Vandaag is het kerstfeest. Het wordt nu zó licht!

Drie kaarsen gaan branden, een vrolijk gezicht.

Vandaag is het kerstfeest. Nog één kaars erbij.

Nu zien we vier lichtjes. Ze maken ons blij!



De brandende kaarsen, die lichtjes zo klein
Vertellen van Jezus die bij ons wil zijn!



Zingen: 

Sterren, sterren, sterren……



Sterren, sterren, sterren, sterren.
Sterren in de nacht.

Die flonkerende lichtjes, vertellen een verhaal
Wat staat er in de sterren, wat belooft dat allemaal

Vrede op aarde? Eind aan geweld?
De wijzen zoeken een geheim dat de hemel hun vertelt.



Want kijk, daar aan de hemel tussen al die sterren in,
staat opeens een heel bijzondere, waard om te 
bewonderen.
Wijst die op een nieuw begin?



Sterren, sterren, sterren, sterren, sterren in de nacht!

De wijzen uit het oosten zien meer dan licht alleen.
Ze komen in beweging, maar waar brengt dat licht hen 
heen?



Vrede op aarde? Eind aan geweld?
De wijzen zoeken een geheim dat de hemel hen verteld.

Want kijk, daar aan de hemel gaat die ene ster hen voor.
En de wijzen trekken in de nacht aangewakkerd, 
onverwacht, ook voor ons een lichtend spoor



Sterren, sterren, sterren, sterren, 4x

Sterren in de nacht!



Bidden



Op melodie: Nu daagt het in het oosten.

Nu gaat het kerstfeest komen

Een feest voor iedereen

We mogen verder dromen

We zijn niet meer alleen



Wij willen nu gaan horen

Het oude kerstverhaal

En iedereen mag meegaan

’t Is voor ons allemaal











Zingen: Tjok tot aan de nok

Refrein:

Vol. Vol. We zitten vol.

Van onder tot boven, niet te geloven.

Tjok tot aan de nok, propvol !



Maakt niemand dan plaats voor wie later 

komt ?

Is je plek al bezet, heb je ’s nachts dan 

geen bed ?

Geen plaats, jammer geen plaats ?

Refrein:

Vol. Vol. We zitten vol.

Van onder tot boven, niet te geloven.

Tjok tot aan de nok, propvol !



Wij hebben genoeg aan een simp’le stal.

Die beschut tegen wind. ’t Is genoeg 

voor het kind.

Genoeg, meer dan genoeg.

Refrein:

Vol. Vol. We zitten vol.

Van onder tot boven, niet te geloven.

Tjok tot aan de nok, propvol !







Lied:

Er is een kindeke geboren op aard

’t Kwam op de aarde voor ons allemaal

Er is een kindeke geboren in ’t stro

’t Lag in een kribbe bedekt met wat hooi

't Kwam op de aarde en 't had er geen 

huis 

't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn 

Kruis 







Lied

Knoop het even in je oren

Jezus de koning van ons 

hart

Is in Bethlehem geboren

Het begin van een nieuwe 

start



Halleluja……….

Gloria………..

Ere zij God……….

Halleluja…..Gloria……Ere zij 

God…….





Zingen
“Stille nacht”



Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,

Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.



Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,

ook voor mij hebt Ge_U rijkdom 
ontzegd,

wordt Ge_op stro en in doeken gelegd.
Leer me_U danken daarvoor.
Leer me_U danken daarvoor.





Zingen
“Dag ster, grote ster”



Dag ster, grote ster, 
voor wie twinkel jij?

Voor wie geef jij je twinkelend licht? 
Dag ster, grote ster, 

als ik naar je kijk, 
krijg ik lichtjes in mijn ogen 
en een lach op mijn gezicht. 



1. Geef jij licht aan de wijzen? 
Help jij ze door de nacht? 
Grote ster, ik zie je staan, 

wijs jij ze hoe ze moeten gaan?



Dag ster, grote ster, 
voor wie twinkel jij?

Voor wie geef jij je twinkelend licht? 
Dag ster, grote ster, 

als ik naar je kijk, 
krijg ik lichtjes in mijn ogen 
en een lach op mijn gezicht. 





Zingen:
“Vrolijk kerstfeest iedereen”



Wonderbare raadsman
Sterke God

Eeuwige vader
Vredevorst



Refrein:
Een kind is ons geboren
Een zoon is ons gegeven

En zijn heerschappij duurt voor eeuwig

Vrolijk kerstfeest iedereen



Vrede voor de wereld
Heeft hij gebracht

Vrijheid voor de volken
Licht in de nacht



Refrein:
Een kind is ons geboren
Een zoon is ons gegeven

En zijn heerschappij duurt voor eeuwig



Vrolijk kerstfeest iedereen



Danken en bidden



Zingen
“Eer zij God“



Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.



Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.



Collecte

1e; Kinderen in de Knel
2de; Diaconie
3de; Onderhoudsfonds



Uitzending en zegen



Namens alle commissies wensen wij u  
warme en gezellige feestdagen toe!



“Dag ster, grote ster”



Dag ster, grote ster, 
voor wie twinkel jij?

Voor wie geef jij je twinkelend licht? 
Dag ster, grote ster, 

als ik naar je kijk, 
krijg ik lichtjes in mijn ogen 
en een lach op mijn gezicht. 



1. Geef jij licht aan de wijzen? 
Help jij ze door de nacht? 
Grote ster, ik zie je staan, 

wijs jij ze hoe ze moeten gaan?



Dag ster, grote ster, 
voor wie twinkel jij?

Voor wie geef jij je twinkelend licht? 
Dag ster, grote ster, 

als ik naar je kijk, 
krijg ik lichtjes in mijn ogen 
en een lach op mijn gezicht. 


