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Heb je een puzzelstukje gevonden op je plekje? 

Bewaar hem dan goed, je hebt hem straks 

nodig! 

 

 

Voorzang: 

Ga je mee op zoek 

naar het Koningskind? 

Ga je mee op zoek, 

want wie zoekt, die vindt. 

Ga je mee op zoek 

naar het Koningskind? 

Want wie zoekt, die vindt! 

 

Ga je mee op reis? 

Wie weet lang en ver. 

Ga je mee op reis? 

Kijk, daar is de ster! 

Ga je mee op reis? 

Wie weet lang en ver, 

kijk daar is de ster! 

 

Ga je mee op zoek 

naar het Koningskind? 

Ga je mee op zoek, 

want wie zoekt, die vindt 

Ga je mee op zoek  

naar het Koningskind? 

Want wie zoekt, die vindt! 

 

Welkom 

 

Zingen: HH 159:1 

Wijs mij een weg naar Bethlehem, 

het lijkt zo eindeloos ver 

In deze nacht hoor ik een stem 

zie ik een licht, een ster 

Vertel mij dan tot wie ik ga: 

een koning kwetsbaar klein, 

die wacht tot ik naar binnen ga 

om dicht bij hem te zijn. 

 

We krijgen de groeten van God 

 

Bidden 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

We gaan het kerstverhaal bij elkaar puzzelen. 

Achterop de puzzelstukjes staat een cijfer, 

luister goed welk cijfer wanneer naar voren mag 

komen en houd het groene en rode papiertje bij 

de hand. 

 

Zingen: HH 126: 1,2 en 3 

Een koning is geboren Een koning, een koning 

Een koning is geboren Heb je 't al gehoord 

Hij kwam op aarde wonen 

Als baby'tje zo klein 

Voor alle mensen, ook voor jou 

Wil Hij de koning zijn 

 

Waar is Hij dan geboren 

Die koning, die koning 

Waar is Hij dan geboren 

Ik denk ineen paleis 

O nee, die koning die ik ken 

De machtigste van al 

Die kwam niet in een mooi paleis 

Maar in een arme stal 

 

Waar moet Hij dan in slapen 

Die koning, die koning 

Waar moet Hij dan in slapen 

Een gouden hemelbed 

O nee, die koning die ik ken 

Die heeft geen bed van goud 

Geen pracht en praal, maar o zo kaal 

Een kribbetje van hout 
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Zingen: HH 132: 1 en 5 

Goed nieuws, goed nieuws 

Iedereen moet het horen 

Goed nieuws, goed nieuws 

Jezus is geboren, Jezus is geboren 

 

1. Hij wil je heel graag helpen 

in alles wat je doet 

En gaat het soms wat moeilijk 

Hij geeft je nieuwe moed 

 

Goed nieuws, goed nieuws 

Iedereen moet het horen 

Goed nieuws, goed nieuws 

Jezus is geboren, Jezus is geboren 

 

5. Hij is ook altijd bij je 

en altijd om je heen 

En waar je ook naar toe gaat 

Hij laat je nooit alleen 

 

 
 

We kijken naar het kerstverhaal  

 

Zingen: ‘Gloria’ 

Eeuwenlang geleden In een donker dal 

Zochten herders naar een kindje  

In een arme stal, 

Nog maar pas geboren al zo lang verwacht 

En er zongen engelenkoren door de nacht 

 

Ze zongen gloria, gloria, 

Voor het kindje klein en teer 

Gloria, gloria, Voor de allerhoogste Heer 

 

Eeuwenlang geleden was ik er niet bij 

Maar het wonder is gebleven 

Ook voor jou en mij 

Want datzelfde kindje uit die arme stal 

Eren wij nu als de Koning van 't heelal 

Wij zingen gloria, gloria, 

Voor het kindje klein en teer 

Gloria, gloria, voor de allerhoogste Heer. 

 

We bedanken God 

 

Collecte: 1
e
 kerk, 2

e 
CAMA zending 

 

Zingen: NLB 483 

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, Gode zij eer! 

Amen, Gode zij eer! 

 

Zegen 

 

 

 

 


