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Welkom



Kaarsenlied uit Trefwoord: 

jij bent licht voor de wereld 



Eerste kaars,
geef je licht, als een ster die helder straalt.
Jij bent licht voor de wereld. 

Licht!



Tweede kaars, 
geef je licht aan wie in het donker dwaalt.

Eerste kaars, 
geef je licht als een ster die helder straalt.
Jij bent licht voor de wereld. 

Licht, Licht!



Derde kaars,
geef je licht aan wie niemand anders ziet.

Tweede kaars,
geef je licht aan wie in het donker dwaalt.

Eerste kaars,
geef je licht als een ster die helder straalt.
Jij bent licht voor de wereld. 

Licht, Licht, Licht!



Vierde kaars,
geef je licht aan wie huilt om veel verdriet.

Derde kaars,
geef je licht aan wie niemand anders ziet.

Tweede kaars,
geef je licht aan wie in het donker dwaalt.

Eerste kaars,
geef je licht als een ster die helder straalt.
Jij bent licht voor de wereld. 

Licht, Licht, Licht, Licht!



Grote kaars, geef je licht, laat ons zo het 
Kerstkind zien.

Jij bent licht voor de wereld.

Licht, licht, licht, licht, licht!



We gaan Bidden



Gedicht



We horen het graag allemaal,
Dat mooie oude kerstverhaal.

“Ik ben zo moe”, Maria’s stem, 
“zie jij al iets van Bethlehem?

De ezel sjokt en Jozef gaat.
De tocht duurt lang, het is al laat.



Maar dan opeens: daar is de stad.
Zou daar een bed zijn en een bad?

Ze kloppen aan bij elk hotel,
Want vroeger had je nog geen bel.

“Wat mot je? ”roept de herbergier,
“Ik heb geen plaats voor jullie hier.



We zitten vol tot in de hal!
Maar verderop staat nog een stal!”

Ze gaan erheen, de staldeur kraakt;
die is al jaren niet gemaakt.

Er staat een os, een bak met voer.
Een dik laag stro ligt op de vloer.



Daar in die nacht, zo ongewoon,
wordt Hij geboren: Maria’s zoon.

Er slapen herders in het veld;
een engel komt en die vertelt: 

“Schrik niet, sta op en zoek de stal
Met ’t kind dat vrede brengen zal.”



De herders gaan er dadelijk heen.
hun schapen laten ze alleen.

We horen het graag allemaal,
dat mooie, oude kerstverhaal.

Vertel het verder, jaar na jaar.
En leef in vrede met elkaar!



Lied:

Nu gaat het kerstfeest komen 

(melodie “Nu daagt het in het oosten) 







HET KERSTVERHAAL: 

Geen stille nacht!







Tjok, tjok, tjok (zingen)



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 !

VOL





We gaan zingen;

“Stille nacht, heilige 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.



Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht

aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!





We gaan Zingen: 

“KNOOP HET EVEN IN JE OREN” 











ZINGEN: 

“ZEG EENS HERDER 

WAAR KOM JIJ VANDAAN”

(WISSELZANG ZO MOGELIJK)

















We gaan 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 hen 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
Waar brengt dat licht hen heen ?



Vrede op aarde ? 
Eind aan geweld ?

De wijzen zoeken een geheim
Dat de hemel hen vertelt



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!





Lied 839:  1 en 2

“Ik danste die morgen toen 
de schepping begon”



Ik danste die morgen toen de schepping 

begon.

Ik leidde de dans van de sterren, maan 

en zon.

De golvende velden en de deinende zee

en alles wat ademt, danste mee.



Refrein: 

Dans dan en doe maar mee met mij

Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.

Ik ga je voor, dus doe maar mee met Mij,

want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.



De dans werd vergeten en het ritme 

verstoord.

Het lied van de schepping werd zelden nog 

gehoord.

Ik kwam naar de aarde voor een nieuw 

begin.

In Bethlehem zette de dans weer in. 



Refrein: 

Dans dan en doe maar mee met mij

Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.

Ik ga je voor, dus doe maar mee met Mij,

want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.



























3 x





1-ste Kinderen in de knel
2-de Stichting Still
3-de Onderhoudsfonds



Slotlied

486: 1-3

“Midden in de winternacht”


















