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LIED: 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, blaas de fluiten aan  

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

Christus is geboren 

 

Vrede was ‘t 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, blaas 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, blaas de fluiten aan  

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

Christus is geboren 

 

KRUISTEKEN EN BEGROETING 

 

GEBED OM VERGEVING  

Goede God, 

Dank u wel dat we vandaag weer kerstfeest mogen vieren.  

Maar zo anders dan andere jaren. 

Toch zijn we blij dat we met elkaar verbonden zijn via de livestream. 

God, het lukt ons niet om altijd lief en aardig te zijn,  

soms zijn we boos of chagrijnig  

doen we lelijk en pesten misschien wel eens. 

Help ons God om goede mensen  



 

 

en goede kinderen te zijn.  

Voor al de keren dat het niet zo goed ging  

zeggen we sorry, het spijt ons.   

Amen 

 

KERSTVERHAAL 

We laten het kerstverhaal zien met plaatjes die opgeprikt worden. 

De kinderen thuis hebben een meevierpakketje met stickers van 

dezelfde afbeeldingen gekregen. Heb je dat niet vraag dan of je heel 

voorzichtig de echte kerststal mag gebruiken.  

 

Tijdens het kerstverhaal worden de volgende liedjes afgespeeld. 

 

LIED: Luister, luister 
Tekst en muziek: Elly Zuideveld-Nieman 

 

Luister luister, 

Het fluistert in de wind: 

Er gaat iets moois gebeuren 

Een nieuwe dag begint 
 

Luister luister, 

Het fluistert in de wind:  

Er wordt een kind geboren, 

Een heel bijzonder kind 
 

Een kind vol zonnestralen 

Maakt alle mensen blij, 

Hij jaagt het duister weg, 

De nacht is weer voorbij 
 

Luister luister, 

Het fluistert in de wind: 

Er gaat iets moois gebeuren, 

Een nieuwe dag begint  



 

 

Luister luister, 

Het fluistert in de wind: 

Er wordt een kind geboren, 

Een heel bijzonder kind 

Dat kindje maakt het licht 

Waar het donker is en koud,  

Vertelt ons allemaal 

Dat God van mensen houdt 

Luister luister, 

Het fluistert in de wind: 

Er gaat iets moois gebeuren, 

Een nieuwe dag begint 

Luister luister, 

Het fluistert in de wind: 

Er wordt een kind geboren, 

Een heel bijzonder kind 

Luister luister... 

 

 

LIED: Sjok sjok sjok liep het ezeltje 

 

Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje 

helemaal naar Bethlehem 

Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje 

helemaal naar Bethlehem 

O Maria was zo moe 

ze deed af en toe haar oogjes toe 

 

 

https://www.thuisleven.com/het-verhaal-van-kerst/


 

 

 

LIED: Ga je mee op zoek 
 

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? W 

ie weet lang en ver, kijk daar is de ster! 

 

 

 

LIED:  De herdertjes lagen bij nachte  

  

De herdertjes lagen bij nachte  

Zij lagen bij nacht in het veld 

Zij hielden vol trouwe de wachte 

Zij hadden hun schaapjes geteld 

Daar hoorden zij d'engelen zingen 

Hun liederen, vloeiend en klaar 

De herders naar Bethlehem gingen  

t' Liep tegen het nieuwe jaar  

Toen zij er te Bethlehem kwamen 

Daar schoten drie stralen dooreen: 

Een straal van omhoog zij vernamen 

Een straal uit het kribje beneën 

Toen vlamd' er een straal uit hun ogen 

En viel op het Kindeke teer 

Zij stonden tot schreiens bewogen 

En knielden bij Jezus neer 



 

 

LIED: In een stalletje 

 

In een stalletje, in een stalletje zo arm 

Ligt een babytje, ligt een babytje zo warm 

Op een bedje van stro 

In een wiegje van hout 

Niemand weet nog hoeveel 

Het van mensen houd 

Hoeveel het van mensen houdt 

 

In een kribbetje in een kribbetje zo klein  

Ligt een babytje, ligt een babytje zo fijn 

En het is nog zo teer 

Nu Zijn leven begint 

Maar toch is het voor ons 

Als een Koningskind 

En toch is het een koningskind 

 

VOORBEDEN EN INTENTIES 

 

ONZE VADER 

Onze vader die in de hemel zijt 

Uw naam worde geheiligd 

Uw rijk kome 

Uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel    

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 

En breng ons niet in beproeving 

maar verlos ons van het kwade. 

Want van u is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen 

 



 

 

MEDEDELINGEN 

 

SLOTGEBED  

Het kerstkind kwam op aarde 

om licht, liefde en vrede te brengen. 

Laat ons hier in Zoeterwoude  

ook warmte en liefde brengen aan elkaar 

en aan alle mensen die dat nodig hebben. 

Vragen wij daarover Gods zegen 

In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest  

Amen. 

 

LIED: Elke dag kerst 

Er branden lichtjes in de straat, 

We leven in een sprookjesland 

En iedereen gaat hand in hand 

En kijk, haast achter ieder raam 

Zie je dan een kerstboom staan 

We doen ’s avonds de kaarsjes aan 

 

En ik stuur je mijn allerbeste wensen 

Mijn vriendschap voor altijd 

Mensen zijn graag bij elkaar 

Aan het einde van het jaar 

Kerstfeest, kerstfeest, 

De wereld  lijkt een tikkie beter 

Kerstfeest, kerstfeest, 

Mijn zorgen kan ik nu vergeten 

Het is alleen zo snel voorbij 

Was elke dag maar kerst voor mij 

 

 



 

 

De geur van broodjes en kalkoen, 

De winkelstraat een paradijs 

We schaatsen ook al op het ijs 

Ik krijg dan steeds zo’n warm gevoel 

De liedjes op de radio 

Gaan over sneeuw en mistletoe 

 

En ik stuur je mijn allerbeste wensen 

Mijn vriendschap voor altijd 

Mensen zijn graag bij elkaar 

Aan het einde van het jaar 

 

Kerstfeest, kerstfeest, 

De wereld lijkt een tikkie beter 

Kerstfeest, kerstfeest, 

Mijn zorgen kan ik nu vergeten 

Het is alleen zo snel voorbij 

Was elke dag maar kerst voor mij 

 

 

 

 

VROLIJK KERSTFEEST ALLEMAAL ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


