
Liturgie (kinder)Kerstfeest 2020 in de Elthetokerk 
 

Welkom 
 

Aansteken kaarsen 
 

Lied: Lied van het licht (Hemelhoog 143, t. Greet Brokerhof-van der Waa, m. Gerard van Amstel) 
 

1.Mensen kijken in het donker naar een wereld vol verdriet. 
Steek een kaars aan, die vertelt je, van het licht dat je straks ziet. 
refrein:  Het wordt anders, het wordt lichter: Het wordt licht voor jou en mij 

en voor iedereen op aarde. Het wordt Kerst, God is dichtbij. 
 

2.Mensen kijken naar de sterren. Maar dat licht is ver en koud. 
Steek een kaars aan, die vertelt je van het licht dat van ons houdt. refrein 
 

3.Mensen hebben mooie plannen maar er gaat zo vaak wat mis. 

Steek een kaars aan, die vertelt je, dat Gods toekomst stralend is. refrein 
 

4.Mensen dromen mooie dromen van een wereld, licht en fijn 
Steek een kaars aan, die vertelt je, hoe de wereld eens zal zijn. refrein 
 

5. Mensen gaan een beetje stralen, want het licht raakt hen nu aan. 
Je ziet lichtjes in hun ogen als ze bij het Kerstkind staan. refrein 
 

Gebed op de drempel  
 

Inleiding op kerstspel 
 

Kerstspel: Licht in het donker   
(verhaal van Irma Pijpers-Hogendoorn, bewerking Hester Radstake) 
 

met daarin: 
 

Je weet wel wie Maria is (Zing alle dagen 1-7, t. Hanna Lam, m. Gerard van Amstel) 
1.Je weet wel wie Maria is 
daar loopt ze in de zon. 

Ze draagt een kruik hoog op haar hoofd, 
haalt water bij de bron. 

En Jozef is een timmerman  
hij is verliefd op haar. 
In Nazaret weet iedereen: 

die twee die zijn een paar!  
 

2.Maar er gebeurt iets wonderlijks, 

Maria krijgt bezoek. 
Een engel uit de hemel zegt: 
'Maria, wees gegroet! 

Ik breng een boodschap van de Heer, 
je hoeft niet bang te zijn, 

je krijgt een zoon, een koningskind, 
het is een groot geheim!' 
 

3.En in diezelfde dagen geeft 
de keizer een bevel: 

'Tel alle mensen, al het vee, 
tel heel de wereld. Tel! 

Stuur ieder naar zijn eigen stad, 
schrijf daar de namen in.' 
En zo gaat iedereen op reis, 

want weigeren heeft geen zin. 
 

4.Ook Jozef en Maria gaan 
naar Bethlehem, hun stad. 
Maria die haar kind verwacht, 

is dagenlang op pad. 
Maar Bethlehem is overvol 

de herberg heeft 'geen plaats'. 
Ze vinden enkel nog een stal 
zo op het allerlaatst. 

 

Er is een kindeke (mel. Gezangen voor Liturgie 439) 
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 

 



Er is een kindeke geboren in 't stro  
Er is een kindeke geboren in 't stro  

't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi  
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi   

 
Eer zij god in onze dagen (Lied 487) 
Eer zij God in onze dagen, 

eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 

roep op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo (2x) 
 

Zeg eens koning (Melodie lied 485, t. Hester Radstake) 
Zeg eens koning, waar gaan jullie heen? 

Ik ben aan het reizen, best een beetje ver 
want ik zag opeens een hele mooie ster! 
 

Zeg eens koning waar ga jij naartoe? 
  Ik ga naar een kindje, dat geboren is 

  En dat volgens velen, heel bijzonder is 
 

Mooie koning wat ga jij daar doen? 
  Ik breng een cadeautje, naar het koningskind 
  Omdat ik zijn geboorte, echt een feestje vind! 

 
Hoog hoog hoog, ver ver ver (t. en m. Jeroen Schipper) 

Hoog, hoog, hoog, ver, ver, ver, schijnt een mooie kleine ster. 
Maar haar licht, lijkt dichtbij, Kerst voor jou en mij! 
 

Gebeden, afgesloten met gesproken Onze Vader  
 

Slotlied Midden in de winternacht (Lied 486: 1,2,4) 
Midden in de winternacht ging de hemel open. 
Die ons ’t heil ter 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 het 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, 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 blaast uw fluiten aan, 
laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-bom, 

kere om, kere om, laat de beltrom horen: Christus is geboren! 
 

Zegen 
 
 

   
 


