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welkom

 

 
Gedicht 

Donker is het in de wereld, 

donker is het overal. 

Wanneer komt toch de Koning,  

Die Zijn kinderen redden zal?  

(Casper)  

Is er dan in deze wereld 

niemand die nog uitkomst ziet? 

Niemand die ons hulp en redding, 

die ons licht en uitkomst biedt? 

(Jannemarie)  

De Heere liet lang wachten. 

Toen klonk met blijde stem: 

“U kunt al snel verwachten, 

Gods Zoon in Bethlehem!” 

(Esther)  

Van harte welkom bij de kerstviering met kinderen. Het is bijzonder
dat we ondanks de coronabeperkingen een viering kunnen organiseren. 
Natuurlijk hadden we liever met de hele gemeente in een warme, volle 
kerk gezeten, maar we zijn blij dat we op deze manier toch met elkaar 

verbonden zijn.

Het thema “Licht in de nacht” is bewust gekozen. In deze moeilijke �jd lijkt 
het wel extra donker en duister. Jezus, het Licht van de wereld, kwam in 

een donkere nacht, in een duistere �jd. Zijn komst was het begin van een 
nieuwe start. Laat dat Licht schijnen door ons heen!

We wensen u en jullie allen een gezegende viering!
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Lied Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer doo�, een vuur dat nooit meer doo�.  

Lied Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken 

dit is de nacht dat Zijn leven begon  

Sluier van angst en pijn lag op de volken 

totdat Hij kwam en het kwaad overwon 

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen 

stralend breekt die held're morgen aan 

Prijs nu zijn naam samen met de engelen 

O, nacht vol licht. 

O, nacht dat Jezus kwam 

Wat Hij ons leert is geven om een ander 

liefde alleen is de weg die Hij wees 

En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden 

vrij van het juk van verdrukking en vrees 

Uit ons hart en dwars door alle tranen 

ontspringt een lied dat jubelt door de �jd 

Refrein 2x 

O, nacht vol licht. 

O, nacht dat Jezus kwam 

 

Buiten is het donker, in de wereld is het donker . Er is zoveel ruzie, oorlog, honger, 

armoede, nepnieuws, ziekte en dat virus…corona. Er is dit jaar zoveel anders dan 

anders. Maar er is er 1 die nooit veranderd: God! 

Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is, Zijn liefde kwam en komt 

als een lichtstraal in de duisternis…. (LoÏs) 

 

Opening en gebed 
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Het is nacht. Het is donker. Maar kijk eens, daar 
in het veld, daar brandt een vuurtje. Bij het vuur 
zi�en herders. Ze houden de wacht over hun 
kudde schapen. Het vuur warmt hen en jaagt de 
wilde dieren weg. (Jan)

Bijbeltekst Lukas 2: 8

Opeens is daar een groot licht. Het licht is fel, 
feller dan het licht van de zon. Het is ook 
mooier. Het licht straalt! De herders schrikken. 
Ze doen een paar stappen achteruit. Ze durven 
haast niet naar het licht te kijken. Dan horen de 
herders een stem. In het licht staat iemand. Het 
is een engel. Hij komt uit de hemel. Hij zegt: 
(Niels B)

Bijbeltekst Lukas 2:10-12

Opeens is de engel niet meer alleen. Er komen 
nog meer engelen uit de hemel. Honderd, 
duizend… Ze zijn niet te tellen. De lucht is vol 
stralend licht. De engelen zingen: (Xander)

“Eer zij aan God in de hoogste hemelen! Vrede op 
aarde In de mensen een welbehagen.” (Fu Tang)

En er waren herders in diezelfde streek, die zich 
ophielden in het open veld en 's nachts de wacht 
hielden over hun kudde. (Thijs)

Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote 
blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk 
dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker 
geboren is; Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u 
het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken 
gewikkeld en liggend in de kribbe. (Marien)

Bijbeltekst Lukas 2:14
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Lied (samenzang) 

  

Wat een loflied, wat een licht. Wat klinkt dat mooi! De engelen gaan terug naar de 

hemel. Het is weer donker, maar in het hart van de herders is het licht. “Kom,” 

zeggen ze… (Eline) 

Bijbeltekst Lukas 2:15 

“Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons 

bekendgemaakt hee�.”  (Bernice) 

De herders lopen snel naar Bethlehem. Het is s�l in de stad. Waar is het Kindje? 

Eindelijk vinden ze Hem in een stal, met Jozef en Maria. Het Kindje ligt in een 

voerbak. Met doeken om Zich heen. Net zoals de engel gezegd hee�. De herders 

knielen voor het Kindje neer. Deze nacht zullen ze nooit meer vergeten!  (Wil�ene) 

 

  

Ere zij God in de hoge,

Vrede op aarde , vrede op aarde

Een welbehagen
In de mensen een welbehagen 

In de hoge, 
Vrede op aarde, vrede op aarde 

Ere zij God, Ere zij God,

In de mensen een welbehagen.
Een welbehagen. 

In de mensen, Een welbehagen
Vrede op aarde, Vrede op aarde

In de hoge, In de hoge, In de hoge

Vrede op aarde, vrede op de aarde

Ere zij God, Ere zij God

Ere zij God in de hoge, 

In de mensen, in de mensen 

In de hoge, in de hoge,
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Lied 
Knoop het even in je oren 

Jezus de koning van je hart 

is in Bethlehem geboren 

het begin van een nieuwe start 

halleluja halleluja (4x) 

gloria gloria (4x) 

ere zij God (4x)

halleluja halleluja (4x)

 

knoop het even in je oren 

Jezus de Koning van je hart 

is in Bethlehem geboren 

het begin van een nieuwe start 

Gedicht  

Een Koning is geboren, een Koning zonder een kroon.
 

Een kribbe is Zijn bedje, een stal is waar Hij woont.

 (Mirjam)  

Hij hee� geen soldaten, geen rijkdom, geen macht.

 

Maar engelen zingen voor Hem in de nacht.

 (Noa)  

De herders, die komen eerbiedig nabij. 

Zij vragen verwonderd: “Is ‘t feest ook voor mij?”

 (Jochanan)  

Het feest is voor ieder, voor groot en voor klein.

 

Als Christus voor allen een Koning mag zijn!

 (Yarah ) 

Ja, Hij is de Koning van hemel en aarde. 

Hij wil ook Koning zijn in jouw en in mijn hart!

 (Diede)  

 
Het begin van een nieuwe start, want Jezus wil ook Koning zijn in jouw en in mijn 

hart! Ja dan is het feest voor ieder, voor groot en voor klein. Dan wordt het licht in de 

wereld, licht in de donkere wereld. Jezus is het Licht van de wereld. God had het al 

beloofd! (Fu Tang) 

Bijbeltekst Jesaja 9:1 

Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; zij die wonen in het land van de 

schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. (Jasper S) 
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Bijbeltekst Jesaja 7:14 

Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam IMMANUEL geven. 

(Jan) 

Heel lang geleden had God de Redder beloofd. Profeten vertelden ervan.  

Het duurde al eeuwen. Toen kwam er een engel bij een jonge vrouw in Nazareth: 

“Schrik maar niet Maria, ik kom je iets moois vertellen. Je zult een baby krijgen, je 

moet Hem Jezus noemen, Hij is de Redder van de wereld!” (Jasper K) 

Bijbeltekst Lukas 1:31 

En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. (Thijs) 

Lied
 

Zijn naam is Jezus, Jezus is Zijn naam. 

Hij is de Redder die God aan de wereld gee� 

dat wie in Hem geloo� voor eeuwig lee�. 

Zijn naam is Jezus. (2x)  

Voor dit kleine Kindje buigen wij ons neer.  

Hij is de Messias, 

Hij is ook de Heer’, 

Hij is de Messias, Hij is ook de Heer’.  

Zijn naam is Jezus, Jezus is zijn naam. 

Hij is de Redder die God aan de wereld gee� 

dat wie in Hem gelooft voor eeuwig lee�. 

Zijn naam is Jezus. (2x)  

  

Gedicht
 

Kers�eest is een feest van vrede,  

Vrede hier en overal.   

(Jelthe)  

En die vrede voor de mensen  

is begonnen in een stal.   

(Rien)  

Kers�eest is een feest van licht.  

Licht in de duisternis,   

(Arnoud)  

in een wereld waar het leven 

lang niet al�jd vrolijk is.  

(Nathan)  
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Toch is Kerst een feest van blijdschap.

 

een feest voor jou en voor mij 

(Noud)  

Kers�eest maakt je warm van binnen, 

 

en die warmte maakt je blij.  

(Thijmen)  

Kers�eest is een feest voor mensen

 

Mensen groot en mensen klein 

(Niels)  

En voor ieder op de wereld 

Wil de Heer de Redder zijn.  

(Mees)  

Kers�eest is een feest van liefde.  

 

Liefde die God hee� voor mij. 

(T ess)  

Laat ons uit die liefde leven. 

Zet de ruzies maar opzij.   

(Liam)  

Kers�eest is een feest van Christus,

 

Zoon van God, al lang verwacht 

Laten wij nu Hem aanbidden, 

die ons licht gee� in de nacht. 

(Linde)  

 
De herders hoorden het goede nieuws van de engel. Ze gingen direct op zoek en 

vertelden daarna aan iedereen het goede nieuws: “Er is een Kind geboren, wij zijn in 

Bethlehem geweest, laat iedereen het horen!!” (Jasper S) 

 

Lied  Laat iedereen het horen. Zing het maar mee, gebruik je stem 

Dat Jezus is geboren in een stal in Bethlehem. 

De eng’len en de herders vertellen op blijde toon. 

Het kindje in de kribbe dat is God’s eigen Zoon. 

Ga, vertel het aan de mensen thuis, op school en overal. 

Ga, vertel het aan de mensen dat Jezus gekomen is.  

‘T is een blijde boodschap die Jezus Christus bracht. 

Hij sprak van hoop en liefde en werd daarom veracht.  
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Go, tell it on the mountain Over the hills and everywhere 

Go, tell it on the mountain That Jesus Christ is born 

While shepherds kept their watching O’r silent flocks by night 

Behold throughout the heavens there shone a holy light 

Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere 

Go, tell it on the mountain, that Jesus Christ is born 

 

Ma�heüs 5:14-16 

14. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. 

15. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, 

en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. 

16. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in 

de hemelen is, verheerlijken. (Bernice) 

Lied  
 

Ik mag een lichtje zijn, 

al ben ik nog maar klein, 

een vlammetje dat danst in de wind. 

Zo'n vrolijk helder licht, 

dat is een mooi gezicht, 

kom er maar bij het is voor ieder kind. 

Zet je lamp niet s�ekem onder de tafel neer,  

schaam je niet, maar wees een lichtje van de Heer.  

Ik mag een lichtje zijn, 

al ben ik nog maar klein, 

een vlammetje dat danst in de wind. 

Zo'n vrolijk helder licht, 

dat is een mooi gezicht, 

kom er maar bij het is voor ieder kind. 

Collecte  voor Hannah  

Verhaal  door Daniëlle Bikker  
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Afscheid 
We nemen afscheid van Casper, Esther en Jannemarie  

Lied God zal met ons zijn, 

God is Immanuël, 

God zal met ons zijn, 

de God van Israël. (2x) 

Jezus is de Koning, 

Hij is nu nog klein. 

Straks zal Hij de Redder 

van de wereld zijn. 

Ver weg in het oosten, 

Waar wij gaan of staan, 

Hij is onze Koning, 

Hij kent onze naam. 

God zal met ons zijn, 

God is Immanuël, 

God zal met ons zijn, 

de God van Israël. 

Lied (Toezingen) 

Maak hen tot een stralend licht voor de volken , 

een stralend licht voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld ziet Wie haar het leven gee�.  

Laat het schijnen door hen heen. 

Maak ons tot een zegening voor de volken, 

een zegening voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld weet Wie elke schuld vergee�.  

Uw genezing door ons heen. 

Bouw Uw koninkrijk in de volken. 

Uw wil geschied’ in de mensen om ons heen. 

Tot de wereld weet, dat Jezus Christus heerst. 

Bouw Uw koninkrijk in ons. 

Bouw Uw koninkrijk op aard’! 



welkom

 

 
Gedicht 

Donker is het in de wereld, 

donker is het overal. 

Wanneer komt toch de Koning,  

Die Zijn kinderen redden zal?  

(Casper)  

Is er dan in deze wereld 

niemand die nog uitkomst ziet? 

Niemand die ons hulp en redding, 

die ons licht en uitkomst biedt? 

(Jannemarie)  

De Heere liet lang wachten. 

Toen klonk met blijde stem: 

“U kunt al snel verwachten, 

Gods Zoon in Bethlehem!” 

(Esther)  

Van harte welkom bij de kerstviering met kinderen. Het is bijzonder
dat we ondanks de coronabeperkingen een viering kunnen organiseren. 
Natuurlijk hadden we liever met de hele gemeente in een warme, volle 
kerk gezeten, maar we zijn blij dat we op deze manier toch met elkaar 

verbonden zijn.

We wensen u en jullie allen een gezegende viering!

Het thema “Licht in de nacht” is bewust gekozen. In deze moeilijke �jd lijkt 
het wel extra donker en duister. Jezus, het Licht van de wereld kwam in 

een donkere nacht, in een duistere �jd. Zijn komst was het begin van een 
nieuwe start. Laat dat Licht schijnen door ons heen!
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Afslui�ng 

 

Lied (Samenzang) 
Samen in de naam van Jezus 

Heffen wij een loflied aan, 

Want de Geest spreekt alle talen 

En doet ons elkaar verstaan. 

Samen bidden, samen zoeken 

Naar het plan van onze Heer.  

Samen zingen en getuigen, 

Samen leven tot zijn eer.  

Heel de wereld moet het weten 

Dat God niet veranderd is. 

En zijn liefde als een lichtstraal 

Doordringt in de duisternis. 

't Werk van God is niet te keren 

Omdat Hij er over waakt, 

En de Geest doorbreekt de grenzen 

Die door mensen zijn gemaakt. 

Prijst de Heer, de weg is open  

Naar de Vader, naar elkaar.  

Jezus Christus, Triomfator,  

Mijn Verlosser, Middelaar.  

Vader, met geheven handen  

Breng ik U mijn dank en eer.  

'T Is uw Geest die mij doet zeggen: 

Jezus Christus is de Heer! 

 

Medley

 

E

 

 

 

 

 

Wij danken u voor uw belangstelling

en hopen dat we met elkaar Zijn Licht

laten schijnen in deze wereld!

jij mag een lichtje zijn!



 

Waar?

We hopen dat jij ook (weer) komt. Breng gerust je vriend/vriendin ook 
mee! Wij kijken er naar uit om samen met jullie onze Heere te leren 

kennen
en te lofprijzen.

Samen met jullie denken we ook aan mensen die het niet zo goed hebben 
als wij. Wij sparen voor Hannah. Een adop�ekind van Woord en Daad.

Tijdens de zondagsschool luisteren we samen naar verhalen uit de Bijbel. 
Maar er is meer, naast bidden en zingen, maken we iets, spelen we een 

spel of quiz. Iedere zondag als je er bent kun je punten sparen.

Zondagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur, check de Kerkbode.

Kinderen uit groep 1 t/m 4 van school in de Consistorie
Kinderen uit groep 5 t/m 8 van school in de Wegwijzer

Ben je tussen 4 en 12 jaar dan ben jij van harte welkom op de 
zondagsschool! Op zondag 10 januari 2021 gaan we weer beginnen.

Delen ver weg

Wanneer?

Kom je ook?

Tot ziens,

Juf Arinne, meester Frank en meester Theo (groep 5 – 8)
Juf Wieke en juf Daniëlle, Anna-Lisa en Femke (groep 1 – 4)

Zondagsschool

„Onésimus“


