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Voor de viering klinkt er muziek.  

 

We luisteren naar ‘Komt allen tezamen’ 

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, 

komt, laten wij aanbidden, 

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 

komt, laten wij aanbidden 

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, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 

Welkom 

 



Gedicht door Anne 

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? 

 

 

Thijm, Job, Lars, Wilco en Eline steken de kaarsen aan. 

 

Cécile: 

Het is donker om ons heen, 

maar kijk, het duurt maar even.  

Het eerste kaarsje mag nu aan; 

een teken van het leven. 

 

Anne: 

Eén kaarsje brandt, 

maar kijk, er komt een lichtje bij. 

Het tweede kaarsje gaat nu aan; 

een stralende toekomst voor jou en mij. 



Eline: 

Twee kaarsjes staan te branden, 

maar kijk, er is nog plek voor meer. 

Het derde kaarsje laat ons voelen; 

God maakt het goed, steeds weer. 

 

Cécile: 

Drie kaarsjes zijn aan ’t branden, 

het is een mooi gezicht. 

Het vierde kaarsje wil ons zeggen: 

Kijk maar goed, het wordt weer licht! 

 

Anne: 

Het kerstfeest is begonnen, 

het feest van licht en leven. 

De grote kaars geeft ons licht, 

een licht om te krijgen en door te geven. 

 

Afsluiting adventsproject 

 

We luisteren naar ‘Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht’ 

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 

dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht 

en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’ 

jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn. 

 

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. 

 



Jezus zegt ons ook dat ‘t zo donker is 

overal op aarde zond’ en droefenis 

laat ons dan in ‘t duister held’re lichtjes zijn 

jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.  

 

Cécile leest met ons het Kerstverhaal uit de kinderbijbel.  

 

 
 

Tijdens het verhaal luisteren we naar: ‘Eer zij God’ 

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. 

 

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, 

gloria in excelsis Deo. 



 

Lam van God, Gij hebt gedragen, 

alle schuld tot elke prijs, 

geef in onze levensdagen, 

peis en vreê kyrieleis. 

Gloria in excelsis Deo, 

gloria in excelsis Deo. 

 

 

Na het verhaal luisteren we naar: ‘Er 

is een kindeke geboren.’ 

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 

 

'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 

 

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 

 

We luisteren naar muziek gemaakt Thijm en door Cécile. 

 

 



We luisteren naar het verhaal ‘Joost en zijn lantaarntje’ 

 

 

Na het verhaal luisteren we naar ‘Kling 

Klokje Klingelingeling’ 

Luid, klokjes, klingelingeling, 

luid klokjes, kling!  

 

Laat de boodschap horen, 

Christus is geboren. 

Voor die blijde klanken, 

Willen wij God danken. 

 

Luid, klokjes, klingelingeling, 

luid klokjes, kling! 

 

 

Mededelingen en collecte 

 

Gebed:  

Goede God, 

Het is kerst, 

een feest vol licht. 

Maar er zijn zoveel plekken waar het nu nog donker is. 

Bijvoorbeeld in Griekenland, 

waar mensen naar toe gevlucht zijn. 

Wie steekt er voor hen een lichtje aan? 

Daarom bidden wij: 

Ontferm U, Heer. 

Wij roepen U aan 

voor kinderen die er vaak alleen voor staan 



omdat hun ouders dag en nacht werken. 

Ze moeten zelf zorgen voor hun eten, 

voor schone kleren en een bad. 

Wie steekt er voor hen een lichtje aan? 

Daarom bidden wij: 

Ontferm U, Heer. 

Wij roepen U aan 

om mensen die zich zorgen maken, eenzaam voelen, 

nu er overal in de wereld Corona is 

en er zoveel anders gaat als eerst. 

Wie steekt er voor hen een lichtje aan? 

Daarom bidden wij: 

Ontferm U, Heer. 

Amen 

 

We luisteren naar en musiceren mee met  ‘Midden in de 

winternacht’ 

Midden in de winternacht ging de hemel open. 
Die ons heil ter wereld bracht 
Antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied. 
Herders waarom zingt gij niet? 
Laat de citer slaan, blaas uw fluiten aan. 
Laat de bel, laat de trom  
Laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 
 
Vrede was het 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 citer slaan.  



Blaast uw fluiten aan. 
Laat de bel, laat de trom. 
Laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan deze dienst werkten mee: 

Hans van der Haagen – piano 
Annelieke – illustraties 
Joppe en Wilbert - Techniek 
 
En natuurlijk leiding en kinderen van PAKS: 
Anke, Nicole, Henrike, Thijm, Lars, Job, Cécile, Anne, Eline en 
Wilco 

  



 

 

De kinderen en de leiding van Kinderkerk 

PAKS wensen u allen 

Gezegende Kerstdagen  

en een Gelukkig Nieuwjaar! 

U kunt uw collectebijdrage overmaken naar: 
IBAN:  NL94 RABO 0108 8525 39 
Tnv:  Protestantse gemeente te Boxtel 
O.v.v.: Collecte kinderkerstfeest 


