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Van harte welkom bij het kerstfeest van Zondagsschool Shalom! Wat fijn dat u/jij dit feest met ons mee wilt
vieren! De kinderen van de zondagsschool hebben de afgelopen weken hard geoefend en mooie werkjes gemaakt
voor deze viering. Dank aan alle betrokkenen!
1. Inleidende muziek
2. Declamatie
Hartelijk welkom alle mensen
Ouders, kinderen groot en klein
Wij willen op dit kerstfeest wensen
Dat uw hart echt blij mag zijn.
Laten we nu samen vieren
’t feest van Jezus, ’t feest zo blij.
Want een Koning werd geboren
In een stal voor u en mij.
Samen zingen van de vrede.
’t Is een oud en mooi verhaal
van die nacht zo lang geleden....
Welkom! Welkom allemaal!
3. Kinderzang: Goed nieuws
Refrein:
Goed nieuws, goed nieuws
Iedereen moet het horen
Goed nieuws, goed nieuws
Jezus is geboren
Jezus is geboren
Hij wil je heel graag helpen
in alles wat je doet
En gaat het soms wat moeilijk
Hij geeft je nieuwe moed
Refrein:
Hij is de allerbeste
geen ander is als Hij
De machtigste en sterkste
Hij is het allebei
Refrein:
En Hij is ook een Vader
die heel veel van je houdt
Hij draagt je in zijn armen
als jij op Hem vertrouwt
Refrein:
Hij geeft je echte vrede
en wie in Hem gelooft
die krijgt het eeuwig leven
want dat heeft Hij beloofd
Refrein:
Goed nieuws, goed nieuws
Iedereen moet het horen
Goed nieuws, goed nieuws
Jezus is geboren
Jezus is geboren
Hij is ook altijd bij je
en altijd om je heen
En waar je ook naar toe gaat
Hij laat je nooit alleen
Refrein 2x:
4. Opening en begroeting
Page -2-

5. Samenzang: Midden in de winternacht
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!
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!
6. Gebed
7. Kinderzang: Ga je mee op zoek naar het Koningskind
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!
We hebben die ster, daar in het westen gezien.
De mooiste van de mooiste, de lichtste bovendien.
Er is een kind geboren, een kind als nooit tevoren.
Een heel bijzonder koningskind misschien…
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!
Lalalala…
Want wie zoekt, die vindt! (3x)
8. Collecte
9. Samenzang: Wonderbare Raadsman
Wonderbare Raadsman, Wonderbare Raadsman
Sterke God, Sterke God
Eeuwige Vader, Eeuwige Vader
Vredevorst, Vredevorst
Een kind is ons geboren
Een Zoon is ons gegeven
En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen
Vrede voor de wereld, vrede voor de wereld
Heeft Hij gebracht, heeft Hij gebracht
Vrijheid voor de volken, vrijheid voor de volken
Licht in nacht, licht in de nacht
Een kind is ons geboren
Een Zoon is ons gegeven
En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen
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10.

11.

12.
13.

Vrolijk kerstfeest iedereen
Vrolijk kerstfeest iedereen!!!
Declamatie
Kijk daar gaan de herders
Door de donkere nacht
Naar het kindje Jezus
Hier op aarde gebracht.
Knielend bij de kribbe
Zeggen ze heel blij:
‘Dank U, Heere Jezus,
dat U kwam voor mij’
Doe net als die herders,
Kniel voor Jezus neer,
Vraag Hem: ‘Wilt U komen
In mijn hartje, Heer?
Samenzang: Stille nacht
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.
Hulp’loos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G’ uw rijkdom ontzegd,
wordt G’ op stro en in doeken gelegd.
Leer m’ U danken daarvoor,
leer m’ 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!
Kerstverhaal
Kinderzang: Een Koning is geboren
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
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14.
15.
16.
17.

18.

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
Wat draagt Hij dan voor kleren
Die koning, die koning
Wat draagt Hij dan voor kleren
Een jas van hermelijn
O nee, die koning die ik ken
Die heeft er zelfs niet één
En ook geen hemdje van satijn
Maar doekjes om zich heen
Hoe kan ik Hem dan vinden
Die koning, die koning
Hoe kan ik Hem dan vinden
Weet jij misschien de weg
Die koning is dichtbij je
Je hoeft niet ver op reis
Vraag Hem in ‘t kribje van je hart
Dan wordt het een paleis
Dan wordt het een paleis
Traktatie
Toneelstuk “De Vorst komt eraan”
Afscheid Martha
Samenzang: Ik wens jou
Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht
Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind
Refrein (2x):
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
‘k wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft
Refrein (2x):
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang
Dankgebed
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19. Samenzang: Ere zij God
Ere zij God, ere zij God
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge, ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen, in de mensen, een welbehagen,
in de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.
Amen, Amen.
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