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bij het binnenkomen van de kerk horen wij pianomuziek

welkom door Bastiaan Mul, jeugdouderling

de Paaskaars wordt aangestoken

de Adventskaarsen en de Kerstkaars worden aangestoken 
en we zingen daarbij een lied op de melodie van 'Nu daagt het in 
het Oosten'. 

Een ster laat mensen weten:
de nacht gaat snel voorbij.
God zal ons nooit vergeten,
Hij houdt van jou en mij. 

1e advent
Ver boven alle tranen
de ruzies en de strijd
brengt God de mensen samen.
Er komt een nieuwe tijd.

2e advent
Uit diepte, kou en donker
brengt God je naar het licht.
Een nieuw begin, een wonder.
Dat is een vergezicht.

3e advent
Wie hoopt kan blijven wachten,
al weet je nooit hoe lang.
Want buiten jouw gedachten
komt nu al iets op gang.



4e advent
De hemel helpt je hopen
met woorden in de nacht.
Houd dan je ogen open,
want God wekt nieuwe kracht.

Kerst
Nu wordt het Licht geboren,
zo kwetsbaar als een kind
laat God hier van zich horen,
de vrede overwint

het Kerstverhaal 
met platen uit het boek 'Kerstmis' van Dick Bruna

lied om naar te luisteren  Het ezeltje

Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje,
helemaal naar Betlehem.
Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje
helemaal naar Betlehem.
O Maria was zo moe,
ze deed af en toe haar oogjes toe
Sjok, Sjok, Sjok

Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje,
Jozef zocht naar onderdak.
Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje,
Jozef zocht naar onderdak,
maar ze zeiden het spijt ons zeer,
we hebben helaas geen slaapplaats meer.



Hop, hop, hop liep het ezeltje,
want het rook een warme stal.
Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje,
want het rook een warme stal
Daar en wie had dat gedacht
werd Jezus geboren in die nacht. 

Heilige Chaos
Er is nu een kwartier de tijd om te kiezen wat je wilt doen in de 
ruimte van de kerk. We hebben verschillende plekken ingericht 
waar je iets kunt doen. Je kunt bijvoorbeeld een wens maken, die 
later in de kerstboom wordt gehangen. Je mag een 
kaarsenhouder versieren of een kleurplaat inkleuren. Ook mag je 
een gebed opschrijven of aan dominee Johan vertellen waar je 
graag voor wilt bidden. De gebeden van kinderen en jongeren t/m
18 jaar worden straks voorgelezen. Maar iedereen mag uiteraard 
een voorbede opschrijven. Je mag ook op je stoel blijven zitten 
om te genieten van het pianospel. 

lied om samen te zingen: Klink klokje klingeling

Kling klokje klingelingeling, kling klokje kling!

Kerstmis is gekomen, lichtjes in de bomen
En in alle landen gaan de kaarsjes branden.

Kling klokje klingelingeling, kling klokje kling!

Laat de boodschap horen, Jezus is geboren.
Met die blijde klanken, willen wij God danken.

Kling, klokje, klingelingeling, kling, klokje, kling!



gebeden
hierbij worden de voorbeden van de kinderen voorgelezen door 
dominee Johan

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 

zegen

liedje bij het uitgaan van de kerk:  Een heel vrolijk Kerstfeest 

Bij de uitgang is er een collecte. De bestemming is de Stichting 
Hartendekens. Hartendekens worden gemaakt voor kinderen die 
iets heel moeilijks meemaken, zoals een ernstige ziekte of het 
verlies van iemand die heel belangrijk voor je is. Je kunt ook een 
donatie overmaken naar: 
NL32KNAB0731900510 t.n.v. Stichting Hartendekens 
Meer info: www.hartendekens.nl 



volgende kindervieringen voor jong en oud:

 Eerste Paasdag, 12 april, 9.00 uur Oude Kerk
 Overstapdienst, 28 juni, 10.00 uur Oude Kerk
 Rond de Startzondag van 6 september, nadere info volgt. 


