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Orgelspel bij binnenkomst 
 
Welkom en Mededelingen  
 
Adventsgedichtje en aansteken van 4 kaarsen  

1. Ik kom zegt Jezus, 
deel het licht, 
één ster vertelt ons 
Zijn bericht. 

 
2.  Woorden van Jezus, 

lees je voor? 
twee vlammen geven 
vrede door. 

 

3.  Jezus verwachten 
maakt ons blij, 
kijk maar, drie lichtjes 
op een rij. 

 
4.  Het feest van Jezus 

komt er aan, 
'k zie al vier kaarsjes 
brandend staan.

Votum en Groet 

Openingslied Lied 461 Wij wachten op de koning  

Wij wachten op de koning 
die ons de vrede brengt, 
ontsteken onze lampen 
totdat hij komt! 
 
Vier kaarsen zullen branden. 
Het licht groeit vlam voor vlam, 
het houdt de nacht gevangen 
totdat hij komt! 
 
Het vuur van onze vreugde, 
de gloed van ons gezang  
zal niet meer kunnen doven 
totdat hij komt! 



 
Wij wachten op de koning; 
zijn ster is al gezien. 
Vol vrede is de morgen 
wanneer hij komt! 

Gebed 

Lied 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… tralalala… 
Want wie zoekt, die vindt! (3x) 

 

Arjanne: Wenssterren 
(app naar 06-40782094)  

 

 

 



Lied Wijs mij de weg naar Bethlehem   

Wijs mij de 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 binnenga 
om dichtbij Hem te zijn. 
 
Wijs mij de weg naar Bethlehem, 
mijn Koning tegemoet. 
Als nergens anders plaats meer is, 
leid mij dan naar U toe. 
Toon mij hoe U Verlosser bent 
als Koning, zonder kroon. 
U heeft uw rijkdom afgelegd: 
Zo bent U Mensenzoon. 
 
In deze nacht aanbid ik hem, 
zit aan zijn voeten neer. 
Met lege handen zie ik hem, 
mijn koning die ‘k vereer. 
U toont het beeld van God aan mij, 
zijn menselijk gezicht. 
O kind van vrede, Gods geheim, 
dat heel mijn hart verlicht. 

Inleiding op het kerstverhaal 

 



Lied  Er is een kindeke geboren op aard   

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 

Bijbellezing Lucas 2:1-20  

Lied 486 Midden in 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! 
 
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! 



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, blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
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 blaas uw fluiten aan, 
laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom rom,  
kere om, kere om, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
Kerstverhaal vertelt door Arjanne 
 
Lied Zijn naam is Jezus 

Zijn naam is Jezus 
Jezus is zijn naam. 
Hij is de Redder  
die God aan de wereld geeft 
dat wie in Hem gelooft 
voor eeuwig leeft. 
Zijn naam is Jezus.  (2x) 
 
Voor dit kleine kindje  
buigen wij ons neer. 
Hij is de Messias, 
Hij is onze Heer,  
Hij is de Messias,  
Hij is onze Heer. 
 



Zijn naam is Jezus 
Jezus is zijn naam. 
Hij is de Redder  
die God aan de wereld geeft 
dat wie in Hem gelooft 
voor eeuwig leeft. 
Zijn naam is Jezus.   

Voorbede  

Collecte 

Slotlied - Gloria in excelsis Deo   

Eer zij God in onze dagen’ 
Eer zij God in deze tijd 
Mensen van het welbehagen 
Roept op aarde vrede uit 
Gloria in excelsis Deo (2x) 
 
Eer zij God die onze vader  
en die onze koning is   
Eer zij God die op de aarde  
naar ons toegekomen is. 
Gloria in excelsis Deo (2x) 
 
Lam van God, Gij hebt gedragen 
Alle schuld tot elke prijs 
Geef in onze levensdagen 
Peis en vree kyrie eleis (Heer ontferm) 
Gloria in excelsis Deo (2x) 
 
Zegen 
Orgelspel 


