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Voorzang 
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. 
 
[kinderen komen naar binnen] 
Herders op de velden hoorden een nieuw lied, 
Dat Jezus was geboren, zij wisten het niet. 
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 
Betlem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar. Kyrieleis. 
 
Welkom – Mededelingen – Dagteksten – Openingsgebed 
 
Samenzang 
Hoe zal ik U ontvangen, wat wordt mijn eerste groet? 
U, ieders hartsverlangen, vervult ook mij met gloed! 
O Jezus, licht der wereld, verlicht mij, dat ik weet. 
Waarmee ik U moet eren, U waardig welkom heet. 
 
Wat hebt U opgegeven om mij nabij te zijn, 
toen mijn armzalig leven getekend was door pijn? 
Zo veel wat mij ontnomen waarin ik vreugde vind, 
maar toen bent U gekomen en wist ik mij bemind. 
 
De adventskaarsen worden aangestoken 
 
KIDZ (Yaeli, Cassius, Nya, Jae) 
ADVENT: Opzegversje 
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Vandaag is het Kerstfeest 
dat vieren wij blij 
We steken een kaars aan 
en zingen daarbij 
 
Vandaag is het Kerstfeest 
en ik doe ook mee 
ik steek ook een kaars aan 
nu branden er twee 
 
Vandaag is het Kerstfeest 
Licht wordt het steeds meer 
Want drie kaarsen branden 
Wij danken U, Heer 
 
Vandaag is het Kerstfeest 
’t is licht overal 
wij weten dat eenmaal  
Uw licht komen zal 
 
Inleiding thema ‘Ik kan niet wachten!’ 
Themalied meezingen KIDZ/YC: Ik kan niet wachten! 
 
Lied: Lang verwacht (samenzang met de gemeente) 
1. 
Wie de Zoon van God verwacht  
als een wacht in de nacht 
Hij blijft waakzaam ieder uur,  
nooit meer dooft zijn heilig vuur. 
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2.  
Roep het uit, vertel het rond 
Hij die van de hemel komt 
Staat hier midden onder u 
Hij is bij ons hier en nu. 
3. 
Man van God, die komen zou 
Mens van eerlijkheid en trouw, 
Laat herkennen wie u bent 
Maak op aard’ uw woord bekend. 
 
4.  
Wees niet bang, vertrouw op Hem. 
Luister goed en hoor zijn stem: 
Hij die dichtbij mensen staat, 
Hij laat zien wat komen gaat. 
5. 
Lang verwacht en onverwacht 
Stralend licht doorbreekt de nacht 
Kind, geboren in een stal 
Die de wereld redden zal. 
 
Samenzang 
Veertig eeuwen van tevoren, 
was de Heiland reeds beloofd; 
Eind’lijk werd Hij toch geboren, 
Hij der eng’len Heer en Hoofd.  
Hij de Redder van’t heelal 
kwam ter wereld in een stal; 
Als een kindje klein en teder 
lag Hij in een kribbe neder. 

 



 5 

Inleiding (Safanja) 
Wij hebben de afgelopen zondagen ontdekt hoe Maria, Jozef, 
Simeon en Hanna, en de wijze mannen elk op hun eigen 
manier wachten op de komst van Jezus en de vervulling van 
Gods beloften. Maria wacht op de geboorte van haar zoon 
Jezus en op de vervulling van Gods belofte uit de heilige 
boeken. Ze zingt over wat God beloofd heeft: liefde en 
gerechtigheid voor wie bij Hem willen horen. 
 
Gebed (Safiano) 
Trouwe God, Eindelijk! 
Het is (bijna) Kerst! 
We vieren vandaag de geboorte van Jezus, de redder van de 
wereld. Hij kwam bij ons als een baby en lag in een voerbak. 
Het wachten is voorbij. God heeft gedaan wat Hij al heel lang 
had beloofd. En tóch blijven wij nog steeds wachten. 
Op de dag dat deze redder weer naar ons toekomt. 
Niet in een voerbak, maar op de wolken. 
Wilt U ons niet al te lang laten wachten? 
Amen 
 
Engel zingt (Yaeli) 
Ik ben een engel van de Heer 
Daal uit de hemel tot u neer 
En breng een nieuw en mooi verhaal 
Dat ik vertel in mensentaal 
 
’t Is van een moeder die vannacht 
een kindje kreeg en dankbaar lacht. 
’t Is Van een kindje lief en klein, 
Dat wil altijd jouw vriendje zijn 
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Maria krijgt een boodschap (Gwen) 
God stuurde de engel Gabriël naar Nazareth, een stad in 
Galilea. Elisabeth was toen zes maanden 
zwanger. De engel ging naar Maria, een jonge vrouw die zou 
gaan trouwen met Jozef. Jozef kwam uit de familie van koning 
David. De engel zei tegen Maria: ‘Ik groet je, Maria. God heeft 
jou uitgekozen. Hij zal bij je zijn.’ 
Maria schrok van de woorden van de engel. Ze vroeg zich af 
wat hij bedoelde. 
Toen zei de engel tegen Maria: ‘Je hoeft niet bang te zijn, 
Maria. God heeft je uitgekozen voor iets moois. Je zult 
zwanger worden en een zoon krijgen. Je moet hem Jezus 
noemen. 
Jezus zal heel belangrijk zijn, Hij zal Zoon van de allerhoogste 
God genoemd worden. En God, de Heer, zal Hem koning 
maken, net zoals zijn voorvader David dat was. Jezus zal voor 
altijd koning van Israël zijn. Aan zijn macht komt geen einde.’ 
Maria is verbaasd. Maria zei tegen de engel: ‘Maar ik slaap 
nog niet met een man. Hoe kan ik dan zwanger worden?’  
De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal bij je komen.  
En door de kracht van de allerhoogste God zul je zwanger 
worden. Daarom zal jouw kind bij God horen, en zal Hij Zoon 
van God genoemd worden. 
Ook je familielid Elisabeth krijgt een zoon. Iedereen dacht dat 
zij geen kinderen kon krijgen. Maar nu is ze al zes maanden 
zwanger, terwijl ze toch al oud is. Voor God is alles mogelijk!’ 
Maria zei: ‘Ik wil God dienen. Laat er met mij gebeuren wat u 
gezegd hebt.’ Toen ging de engel weg…… 
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Toen zei Maria (Talia) 
‘Ik geef alle eer aan God. Ik juich voor hem, Hij is mijn redder. 
Hij koos mij uit, mij, een heel gewoon meisje. 
Nu zal iedereen over mij zeggen: ‘Zij is gezegend.’ 
Want God, die machtig is en heilig, heeft iets geweldigs met 
mij gedaan. Aan mensen die naar hem luisteren, geeft Hij zijn 
liefde, nu en altijd. God heeft zijn kracht laten zien: Trotse 
mensen jaagt Hij weg, en koningen pakt Hij hun macht af. 
Maar gewone mensen maakt Hij belangrijk. 
Arme mensen geeft Hij veel, maar rijke mensen krijgen niets. 
 
Maria zingt (Airicha): Wachten op het wonder 
1. 
Wachten op het wonder 
Wachten op het kind 
Wachten op het wonder 
Dat een nieuwe tijd begint. 
 
Refrein allen 2x 
Immanuël Immanuël 
God zal met ons zijn. 
 
2. 
Wachten op het wonder 
Wachten op het licht 
Wachten op het wonder 
Van dat heerlijke bericht 
 
Refrein allen 2x 
Immanuël Immanuël 
God zal met ons zijn. 
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3. 
Wachten op het wonder 
Wachten op Gods stem 
Wachten op het wonder 
Dat Hij doet in Bethlehem 
 
Refrein allen 2x 
Immanuël Immanuël 
God zal met ons zijn. 
 
Jozef wacht op de komst van Jezus (Simiethro) 
(Matteüs 1:19-25) 
 
En Jozef en zijn buurman zijn samen een hek aan het maken. 
Maar Jozef kan vandaag niet goed opletten. Hij moet de hele 
tijd aan Maria denken. 
Maria, met wie hij over een poosje zou gaan trouwen. 
Maria en hij kennen elkaar al heel lang. Al vanaf dat ze 
kinderen waren. Hun vaders en moeders hebben lang 
geleden afgesproken dat Jozef en Maria op een dag met 
elkaar zouden gaan trouwen. Dat was de afspraak. 
 En een afspraak, daar moet je je aan houden. 
Maar nu heeft Jozef iets gehoord waar hij van geschrokken is. 
Maria krijgt een baby. 
Een baby? Nu al? Jozef en Maria zijn nog niet getrouwd. Ze 
wonen nog niet eens bij elkaar. En Jozef is niet de vader van 
de baby. Dat weet hij heel zeker. Maar hoe kan het dan dat 
Maria een kindje verwacht? Jozef snapt er niks van. Hij kan er 
’s nachts niet van slapen. En als hij overdag aan het werk is 
als timmerman maakt hij de ene fout na de andere. Hij slaat 
met een hamer op zijn duim. Hij zaagt een plank verkeerd af. 
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Hij valt bijna van het dak af. Want hij is maar aan het denken. 
Hoe kan het nou dat Maria een kindje krijgt?  
En wat moet hij doen? Kan hij nu nog wel met Maria 
trouwen? Of wil ze misschien met een andere man trouwen? 
 
Jozef zingt (Darian): Het lijkt al lang geleden 
1. 
Het lijkt al lang geleden toen Maria me zei:  
We krijgen straks een Koningskind, een Kind voor jou en mij! 
 
Refrein allen:  
Maar waarom wij? Wij zijn toch niet bijzonder? 
En toch gunt God Maria en mij dit grote wonder.  
 
2. 
Ik schrok toen ik het hoorde en ik dacht: ‘Ik verdwijn!’ 
Maar God zei in een mooie droom: ‘Jij mag de vader zijn.’ 
 
Refrein allen:  
Maar waarom wij? Wij zijn toch niet bijzonder? 
En toch gunt God Maria en mij dit grote wonder.  
 
3. 
‘Jouw Kind is heel bijzonder, dus ga niet uit elkaar.  
Je noemt Hem Jezus, deze Zoon, Hij maakt Zijn naam straks 
waar!’   
 
Refrein allen:  
Maar waarom wij? Wij zijn toch niet bijzonder? 
En toch gunt God Maria en mij dit grote wonder. 
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Simeon en Hanna wachten op de komst van Jezus (Safiano)  
Maria en Jozef gaan veertig dagen na de geboorte van Jezus 
met Hem naar de tempel. Daar zien Simeon en Hanna Jezus. 
Ze hebben hun leven lang op Hem gewacht: Gods belofte is 
vervuld. 
 
Gedicht (JoAnn) 
God zal wonen bij de mensen in een wereld vol met zorgen, 
Wachten wij al eeuwenlang, op een lichte, nieuwe morgen 
Hoor je ’t engelengezang? Straks zal alles weer gaan bloeien, 
Jezus krijgt dan alle macht.  
God zal wonen bij de mensen, Komt als kind in onze nacht. 
 

God zal wonen bij de mensen In een wereld vol met lijden, 
Wachten mensen al zo lang. Maar in huizen en in kerken, 
Hoor je toch al het gezang. 
Wij zien uit naar onze redder: Kom tot ons, de wereld wacht! 
God zal wonen bij de mensen, Komt als kind in onze nacht. 
Hij is het licht. 
 
(Safiano) 
Als Simeon het kind van Maria en Jozef ziet, neemt hij het in 
zijn armen en zegt: Hij is het licht! 
 
Samenzang: Hoor de eng’len zingen d’eer 
Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen 
schuld. Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel 
door, zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem! 
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2. 
Hark the herald angels sing "Glory to the newborn King! 
Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled" 
Joyful, all ye nations rise, Join the triumph of the skies 
With the angelic host proclaim: "Christ is born in Bethlehem" 
Hark! The herald angels sing "Glory to the newborn King!" 
 
3. 
Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 
 
Wijze mannen verwachten de nieuwe koning (Gwen) 
De wijze mannen uit het verhaal zijn geleerden uit een land 
ver bij Israël vandaan.  
Ze weten veel van de sterren. Ze komen uit het Oosten. 
Niet lang na de geboorte van Jezus kwamen de wijze mannen 
in Jeruzalem aan. 
De wijze mannen brengen heel kostbare geschenken mee: 
goud, wierook en mirre. Die cadeaus zijn zo bijzonder, dat je 
ze alleen aan God of aan een koning geeft. Jezus werd 
geboren in Betlehem, een stad in Judea. Herodes was op dat 
moment koning. Ze vroegen aan de mensen in Jeruzalem: 
‘Waar is de koning van de Joden die kortgeleden geboren is? 
We hebben zijn ster gezien. Die kwam aan de hemel omhoog. 
En nu zijn we gekomen om de nieuwe koning te eren.’ 
Toen koning Herodes dat hoorde, schrok hij vreselijk. Ook de 
andere mensen in Jeruzalem schrokken. Herodes liet alle 
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priesters en wetsleraren bij elkaar komen. Hij vroeg aan hen: 
‘Waar zal de Messias geboren worden?’  
Ze zeiden: ‘In Betlehem in Judea, want dat wordt al verteld in 
de heilige boeken. Daar staat: ‘Luister Betlehem in Judea, jij 
hoort bij de belangrijkste steden van het land. Want uit 
Betlehem komt de leider van Israël. Hij zal zorgen voor het 
volk van God, zoals een herder voor zijn schapen zorgt.’ 
 
Lied De Wijzen (KIDZ/YC) 
1. 
De wijzen, de wijzen 
Die gingen samen reizen 
Vertrouwend op een Koningsster 
Zij wisten niet hoe ver. 
2. 
Zij volgden het teken, 
De dagen werden weken, 
Dan klopt een rijke karavaan 
Bij de paleispoort aan. 
3. 
'O koning, wil ons horen: 
er is een prins geboren, 
In 't Oosten is zijn ster gezien, 
Staat hier zijn wieg misschien?' 
 
Lied: KIDZ/YC (melodie midden in de winternacht) 
Wat al eeuwen is verteld, Waarvan wij ook dromen, 
Wat door velen is voorspeld, Gaat dat nog eens komen? 
Wanneer eindigt toch de nacht. Komt de tijd door ons 
verwacht. Breekt het licht zich baan Vangt de vrede aan? 
God, wanneer, Ja wanneer, gaan de tijden keren  
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En zult Gij regeren? 
 
Samenzang  
Midden in de winternacht, ging de hemel open. 
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen. 
Refrein:  
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 ze speelden samen. 
Refrein: 
 
3. 
Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen, 
Want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 
Refrein: 
 
4. 
Zie daar 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 citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen 
Christus is geboren… 
 
De wijzen komen bij Herodes (Graciëlla) 
Toen liet Herodes de wijze mannen in het geheim bij zich 
komen. Hij wilde precies weten wanneer ze de ster voor het 



 14 

eerst gezien hadden. Daarna zei hij: ‘Ga naar Betlehem en 
zoek uit waar het kind precies is.  
Als jullie Hem gevonden hebben, moet je dat aan mij komen 
vertellen. Dan kan ik ook naar Hem toe gaan om Hem te 
eren.’ Na het gesprek met Herodes gingen de wijze mannen 
op weg. En opeens was daar de ster weer die ze al eerder 
gezien hadden. Toen ze de ster weer zagen, waren ze erg blij. 
De ster wees hun de weg. Hij bleef staan boven het huis waar 
het kind was. De wijze mannen gingen naar binnen.  
Daar zagen ze het kind bij zijn moeder Maria. Ze knielden 
voor Hem en eerden Hem.  
Ze gaven hem de dure geschenken die ze meegebracht 
hadden: goud, wierook en mirre. ’s Nachts kregen de wijze 
mannen een droom. In de droom zei God tegen hen: ‘Jullie 
moeten niet teruggaan naar Herodes.’ En dus gingen ze langs 
een andere weg terug naar hun land. 
 
 
Lied: vervolg de Wijzen 
4. 
Herodes, hij hoorde 
Verschrikt naar deze woorden. 
'Een koningskind bij mij in huis? 
U bent beslist abuis.'  
 
5. 
De wijzen, de wijzen, 
die moesten verder reizen, 
de ster ging als een lichtend spoor 
naar Bethlehem hen voor. 
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6. 
Zij hebben gevonden,  
Het kind door God gezonden 
Dat koning en dat knecht wil zijn  
voor ieder groot en klein. 
 
Gedicht (Des’ree) 
God zal wonen bij de mensen 
Komt als kind in onze nacht 
Het is Kerst, wij vieren samen, 
Jezus komt bij ons op aard’. 
Alle volken roepen ‘amen’! 
Jezus is het wachten waard. 
Wij begroeten Hem als koning, 
Ook al komt Hij zonder pracht. 
Onze wereld wordt Gods woning, 
Kijk, zijn ster verlicht de nacht 
 
(Rhomeé) 
God zal wonen bij de mensen 
In een wereld vol met vragen, 
Wachten wij vol ongeduld, 
Op een droom die ons kan dragen, 
en ons weer met hoop vervult. 
Hij zal komen, God is met ons, 
door profeten al verwacht, 
God zal wonen bij de mensen, 
Komt als kind in onze nacht. 
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- Einde kerstspel - 
 
Lied voor de jarigen 
Groot is Uw trouw, o Heer mijn God en Vader 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
Die Gij steeds waart dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Iedere morgen aan mij weer betoond 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 
Groot is Uw trouw, o Heer aan mij betoond. 
 
Samenzang tijdens inzameling van de collecte 
O kom, o kom, Immanuël, verlos uw volk, uw Israël,  
Herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o 
Heer! Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël. 
 
O kom, o kom gij Oriënt, en maak uw licht alom bekend; 
Verjaag de nacht van nood en dood, wij groeten reeds uw 
morgenrood. Wees blij, weest blij, o Israël!  
Hij is nabij, Immanuël. 

Dank- en voorbede – Onze Vader  - Zegen  

[Alle kinderen komen naar voren en krijgen een aangestoken 
kaars tijdens het zingen van het lied:] 
 
Slotlied 
1. 
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht 
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en Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijnt 
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn. 
2. 
Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet 
of het helder licht geeft of ook bijna niet 
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn 
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn. 
 
3. 
Jezus zegt ons ook dat ’t zo donker is 
overal op aarde zond’ en droevenis 
laat ons in het duister, held’re lichtjes zijn 
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn. 

KiDZ en team zingen: We wish you  
 

 

Vrolijk Kerstfeest, een liefdevol, gezond en 
gezegend 2023 
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Weet je de oplossing? 
 

 
 

En kleur de plaat in 


