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Liturgie Kinderkerstfeest/musical 

24 december 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezamenlijk zingen vóór de kerstmusical 

Begeleiding door Pieter Vos 

 

Lied: Kling klokje klingelingeling 

 

1. Kling klokje klingelingeling Kling klokje kling                                                                                                                                                

Laat de boodschap horen zingen d'engelen koren,                                                                                                                                    

voor die blijde klanken willen wij God danken. 

Kling klokje klingelingeling Kling klokje kling 
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2. Kindje geeft ons leven zal ons vrede geven,                                                                                                                                                    

laat een loflied schallen vrede voor ons allen. 

Kling klokje klingelingeling Kling klokje kling 

 

3.Laat de boodschap horen zingen d'engelen koren,                                                                                                                          

voor die blijde klanken willen wij God danken.                                                                                                                                                     

Kling klokje klingelingeling Kling klokje kling 

 

Lied: Midden in de Winternacht 

 

1. 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! 

 

2.Vrede was er 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 citers slaan, blaast de fluiten aan 

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren! 
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3. Zie daar 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 blaast uw fluiten aan 

Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom 

Kere om, kere om, laat de bel-trom horen 

Christus is geboren! 

 

Lied: Stille nacht, heilige nacht 

 

1. 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. 

 

2. Hulploos Kind, heilig Kind, 

dat zo trouw zondaars mint, 

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 

wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 

Leer me U danken daarvoor. 

Leer me U danken daarvoor. 
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3.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! 

 

 

Welkom 

 

Gebed 

 

Lied: Laat iedereen het horen 

 

Refrein: 

Laat iedereen het horen, 

zing het maar mee, gebruik je stem, 

dat Jezus wordt geboren, 

in een stal in Bethlehem. 

 

1. De engel brengt de boodschap: 

jouw droom wordt eind’lijk waar 

er wordt een kind geboren 

Gods kind, geloof het maar! 
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Refrein 

Laat iedereen het horen, 

zing het maar mee, gebruik je stem, 

dat Jezus wordt geboren, 

in een stal in Bethlehem. 

 

2. Bij God is alles anders 

wie machtig is wordt klein 

de kleinsten zullen bij Hem 

de allergrootsten zijn! 

 

Refrein 

Laat iedereen het horen, 

zing het maar mee, gebruik je stem, 

dat Jezus wordt geboren, 

in een stal in Bethlehem. 

 

3.Wat God belooft wordt waarheid 

Zijn liefde eindeloos 

Hij doet de dorre vlakten 

weer bloeien als een roos! 
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Refrein                                                                                                                                                                                                             

Laat iedereen het horen, 

zing het maar mee, gebruik je stem, 

dat Jezus wordt geboren, 

in een stal in Bethlehem. 

 

4. De engelen en de herders 

vertellen op blijde toon: 

het kindje in de kribbe 

dat is Gods eigen zoon. 

 

Refrein                                                                                                                                                                                                          

Laat iedereen het horen, 

zing het maar mee, gebruik je stem, 

dat Jezus wordt geboren, 

in een stal in Bethlehem 

 

 

Aansteken Advent kaarsen met gedicht door kinderen 

van het koor 
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Kerstmusical: Lichtjes in het duister 

 

Dankwoord 

 

Slotlied (gezamenlijk zingen):   

Daar is de Ster 

 

1. Kijk hoe lief 

En vredig hij daar ligt 

O zo klein 

Met de oogjes dicht 

 

2. Kijk hoe fijn 

Hij slaapt hier in het hooi 

O zo teer 

Oh, wat is -ie mooi 

 

3. En daarboven 

Schijnt het licht 

Dat straalt op ons beneden 

Is dat geen mooi gezicht? 
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Refrein 

Daar is de ster 

De ster uit de verhalen 

Daar is de ster 

Kijk hoe hij staat te stralen 

Kun je hem niet zien 

Is -ie even kwijt 

Dan zit er een wolkje voor 

Want hij is er altijd 

Daar is de ster (2x) 

 

4. Voel je je 

Soms in het donker bang 

Hoor je dan 

Geluiden op de gang 

 

5. Voel je je 

Soms verdrietig of alleen 

Ben je boos 

En kun je nergens heen 
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6. Kijk daarboven 

Schijnt een prachtig licht 

Dat straalt op ons beneden 

Is dat geen mooi gezicht? 

 

Refrein 

Daar is de ster (4x) 

Fa-la-la-la-la-la-la,fa-la-la-la-la (4x) 

 

 

Bij het naar buitengaan zingen de kinderen als toegift 

nog één keer het lied: 

Laat het bezoek maar komen 

 

Collecte bij de uitgang voor  

de Federatie Christelijk Jeugdwerk Tytsjerksteradiel 

 

Voor iedereen is er een attentie 

en ook nog een sinaasappel voor de kinderen 
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De organisatie wenst iedereen 

gezegende kerstdagen! 

 

 


