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Welkom 
 
Met kerst is alles licht. Groep 1/2 
 
Vier witte kaarsen: 
een bijzonder gezicht. 
Steek de eerste kaars maar aan, 
met kerst is alles licht. 
 
Licht voor de wereld. 
Licht voor jou en mij. 
Met elke nieuwe kaars 
komt kerstfeest dichterbij. 
 
Vier witte kaarsen: 
een bijzonder gezicht. 
Steek de tweede kaars maar aan, 
met kerst is alles licht. 
 
Licht voor de wereld. 
Licht voor jou en mij. 
Met elke nieuwe kaars 
komt kerstfeest dichterbij. 
 
Vier witte kaarsen: 
een bijzonder gezicht. 
Steek de derde kaars maar aan, 
met kerst is alles licht. 
 
Licht voor de wereld. 
Licht voor jou en mij. 
Met elke nieuwe kaars 
komt kerstfeest dichterbij. 
 
Vier witte kaarsen: 
een bijzonder gezicht. 
Steek de vierde kaars maar aan, 
met kerst is alles licht. 
 
Licht voor de wereld. 
Licht voor jou en mij. 
Met elke nieuwe kaars 
komt kerstfeest dichterbij. 
 

Komt allen tezamen. Allen 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem. 
Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, 
komt laten wij aanbidden, 
die koning. 
  
De hemelse eng'len, 
riepen eens de herders, 
weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden. 
Komt, laten wij aanbidden, 
die koning. 
  
O kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefd' in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 

Komt, laten wij aanbidden, 
die koning. 
 
Jozef, wat doe je? Groep 3 en 4. 

Jozef, daar gaat Maria.                                                                                                                                                    

En ze vertelt je straks een wondermooi bericht.                                                                                                                

Ze krijgt een kind, een koningskind, dus heel bijzonder.                                                                                                  

Een kind van vrede. Onze wereld wordt weer licht.  

Jozef, ze is er bijna.                                                                                                                

En wat zeg jíj dan als je hoort wat zij vertelt?                                                                                                               

Ben je verrast of in paniek? Heb je geen woorden?                                                                                                         

Of slaat dit nieuws je uit het veld? Ben je ontsteld?  

Jozef, ze staat nu voor je.                                                                                                                                              

Vang jij haar op, sla jij je armen om haar heen?                                                                                                             

Kun jij de vader van haar kind zijn, vol van liefde?                                                                                                            

Blijf jij haar trouw en laat je haar dus nooit alleen?  

Gedicht door leerling uit groep 5/6 

Wie brengt dat bericht? Groep 5, 5-6 en 6. 

Kind, klein kind, verdwijn jij in de nacht voordat 

iemand maar gezien heeft hoe jij kijkt en hoe jij 

lacht? Hoe je handjes grijpen naar je papa’s 

wang? Hoe je melk krijgt van je mama? Hoe je slaapt, 

soms urenlang?  

Kind, klein kind, wie zet jou in het licht? Wie laat de 

wereld weten: geen kind wordt vergeten. Wie brengt 

dat bericht?  

Kind, klein kind, jij brengt voor ons het licht. De wereld 

moet het horen dat jij bent geboren. Wie brengt dat 

bericht? Wie brengt dat bericht? Wie brengt dat 

bericht?  

Stille nacht. Allen 
 
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, 
werd Ge in 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, Goden zij eer! 
Amen, Goden zij eer! 



 

Het Kerstverhaal 

God zelf in het stralend licht. Groep 6-7 en 7. 

Onverwacht, in die nacht, als bliksem bij held’re 

hemel: God zelf, God zelf in stralend licht. De herders 

slaan van pure schrik hun handen voor ‘t gezicht.  

Is het te veel? Is het te groot? Is dit een wonder dat 

je niet begrijpen kan? Is het te veel? Is het te groot 

en te bijzonder dit van God gekregen plan?  

Onverwacht, in die nacht, als bliksem bij held’re 

hemel: God zelf, God zelf in stralend licht. Een 

boodschap, al zo lang verwacht. Komt redding nu in 

zicht?  

Gloria, gloria. Glo-o-o-o-ria. Gloria in excelcis Deo. 

Gloria, gloria. Glo-o-o-o-ria, in excelsis Deo.  

Alle eer aan God in de hemel. Vrede op aarde, ons 

toevertrouwd. Alle eer aan God in de hemel. Vrede 

voor mensen van wie God houdt.  

Gloria, gloria. Glo-o-o-o-ria. Gloria in excelcis Deo. 

Gloria, gloria. Glo-o-o-o-ria, in excelsis Deo.  (Refrein 

2x) 

One big world. Groep 8. 

One big world, let’s share it together. 

One big world, for you and for me. 
One big world, for things will be better. 

When we share them together, you’ll see. 

 Wiegenlied van vrede. Allen 

Vrede.                                     

Voorgoed.                                                      

Lovesongs.                                    

Altijd.                                      

Sporen van hoop.                                                    

Nieuw begin.  

Vrede.                                     

Voorgoed.                                                     

Lovesongs.                                  

Altijd.                                       

Sporen van hoop.                                                  

Nieuw begin.  

Loe-la, loe-la, loe-la, loe-la voor het kind van eenvoud 

en trouw.                                                                    

Suja, suja, suja, suja.                           

God waakt als een herder over jou.                         

Loe-la, loe-la, loe-la, loe-la.                    

Veilig in Maria’s schoot.                        

Suja, suja, suja, suja.                           

Kind van licht, verrassend groot.  

Loe-la, loe-la, loe-la, loe-la voor het kind van eenvoud 

en trouw.                                                                    

Suja, suja, suja, suja.                                               

God wekt de vrede in jou.  

Suja, suja, suja, suja.                                                 

Suja, suja, suja.                                                       

Suja, suja.  

Gebed 

Midden in de winternacht. Allen  

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, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
Vrede was er overal, wilde dieren kwamen 
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen. 
 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen, 
Want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 
 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
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