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Kindje ligt in de ijzige kou
toch warm dankzij de wonderwol
de dunne doeken zijn niet meer nodig

Pianospel
Welkom door dominee Gert
Wij zingen samen Komt allen tezamen Lied 477
1

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.

2

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.

4

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.

2

Kerstspel, tussendoor zingen wij samen de volgende liederen:
De herdertjes lagen bij nachte
1

De herdertjes lagen bij nachte,
ze lagen bij nacht in het veld.
Zij hielden getrouwe de wachte,
zij hadden de schaapjes geteld.
Daar hoorden zij engelen zingen,
hun liederen vloeiend en klaar.
De herders naar Bethlehem gingen.
Zo vonden zij Jezus daar.
2

Toen zij er te Bethlehem kwamen
Daar schoten drie stralen dooreen
Een straal van omhoog zij vernamen
Een straal uit het kribje benee
Daar vlamd' er een straal uit hun ogen
En viel op het Kindeke teer
Zij stonden tot schreiens bewogen
En knielden bij Jesus neer.

Nu zijt wellekome
1

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk, zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

2

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’
Kyrieleis.
3

Eer zij God in onze dagen (solo door engel Fieke)
1

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

2

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.

Er is een kindeke geboren
1

Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal

2

‘t Kwam op de aarde en ‘t had er geen huis
‘t Kwam op de aarde en ‘t had er geen huis
‘t Kwam op de aarde en ‘t droeg al zijn Kruis
‘t Kwam op de aarde en ‘t droeg al zijn Kruis

3

Er is een Kindeke geboren in ‘t strooi
Er is een Kindeke geboren in ‘t strooi
‘t Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi
‘t Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi

4

Midden in de winternacht
Er zijn instrumentjes voor de kinderen om muziek mee te maken.
1

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!
2 Vrede was er 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, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

3

Ondanks winter sneeuw en ijs bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

4

Zie, reeds 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 blaast uw fluiten aan,
laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom,
kere om, kere om, laat de beltrom horen;
Christus is geboren!

Afsluiting door dominee Gert

5

Wij zingen tot slot samen Eer zij God in onze dagen
1

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

2

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.
Kom na het slotlied kijken naar de schapen in de stal.
Collecte bij de uitgang:
Voor Kinderen in de knel en
Kosten aan de dienst verbonden
Er is koffie/thee en chocolademelk voor wie dat wil,
buiten bij de vuurkorf

L18571

6

We wensen u en uw (klein) kinderen

Warme
Gezellige

Kerstdagen

en een heel
gelukkig nieuwjaar
vol met liefde en
gezondheid

7

Wie weet, mogen we jullie volgend jaar weer begroeten

Wij nodigen je ook graag uit voor een van de volgende diensten voor het
hele gezin:
de Top2000 kerkdienst
op 19 januari 2020 om 11.00 uur.
(Stem tot 1 januari 2020 ook op jouw drie favoriete nummers via
www.top2000kerkdienst.nl/doorn)
Palmpasen
5 april
Bioscoopavond voor kinderen in de Koningshof
5 juni
Gezinsdienst!
14 juni
Bijzondere dienst voor kinderen én aansluitend een
gezellige lunch voor gezinnen

Wil je op de hoogte blijven van het kinderwerk in onze gemeente, stuur
dan een mailtje met je gegevens naar:
hestervandekaa@yahoo.com
www.protestantsegemeentedoorn.nl
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