
 

 
 
Kerstmusical: Kinderen van de kindernevendienst 
Presentatie:  Puck Schaaij & Bente Sparnaaij 
Piano:   Jelmer Maarsen 
Kerstdans:  Demi Wegman & Lisa Heil 
Kerstverhaal:  Ernie Wesselius  



 

  



 

Pianovoorspel van kerstliederen 
 
Welkom en mededelingen 
 
Peuters komen naar voren: Samen zingen ´Bim Bam´ 
Bim bam bim bam  
alle klokken luiden 
Bim bam bim bam voor het feest 
 

Bim bam bim bam Jezus is geboren 
Bim bam bim bam het is feest 

Bim bam bim bam  ga je mee naar 
Jezus 
Bim bam bim bam ga je mee? 

Bim bam bim bam laten wij God 
danken 
Bim bam bim bam voor het feest 

 
Samenzang: Kom en vier nu feest 
Kom en vier nu feest,   
en laat je stem maar horen,   
want er is een kind   
in Bethlehem geboren:   
Het is de Zoon van God, 
wij willen Hem verhogen. 
Kom, zing met ons mee: 
glorie in de hoge! 

 

Refrein: 
Glorie aan de grootste Koning, 
loof de Heer van het heelal, 
Hij is naar ons toegekomen, 
werd geboren in een stal. 
Die het licht is voor de mensen 
en zijn vrede aan ons geeft. 
Alle eer aan Koning Jezus, 
onze God die eeuwig leeft 
 

Hij geeft nieuwe hoop, 
en reden om te zingen, 
zal ons elke dag 
en overal omringen. 
Hij is de Zoon van God, 
wij willen Hem verhogen. 
Kom, zing met ons mee: 
glorie in de hoge! 
 
Refrein 

Kom laten wij aanbidden, 
kom laten wij aanbidden, 
kom laten wij aanbidden, 
die Koning. 



 

Musical: Een Engel met een B ervoor 
 
Collecte + wat lekkers 
 
Liever digitaal een bijdrage overmaken? Dat kan op nummer 
NL08RABO03001421 t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente o.v.v. 
Kinderkerstfeest  
 
Kerstdans 
 
Samenzang: Goed nieuws 
Refrein 
Goed nieuws, goed nieuws 
Iedereen moet het horen 
Goed nieuws, goed nieuws 
Jezus is geboren 
Jezus is geboren 
 

Hij wil je heel graag helpen 
in alles wat je doet 
En gaat het soms wat moeilijk 
Hij geeft je nieuwe moed 
 
 

Hij is de allerbeste 
geen ander is als Hij 
De machtigste en sterkste 
Hij is het allebei 
 

En Hij is ook een Vader 
die heel veel van je houdt 
Hij draagt je in zijn armen 
als jij op Hem vertrouwt 
 

Hij geeft je echte vrede 
en wie in Hem gelooft 
die krijgt het eeuwig leven 
want dat heeft Hij beloofd 
 

Hij is ook altijd bij je 
en altijd om je heen 
En waar je ook naar toe gaat 
Hij laat je nooit alleen 

 
Kerstverhaal verteld door Ernie Wesselius 
  



 

Samenzang: Vrolijk kerstfeest iedereen 
Wonderbare Raadsman 
( Wonderbare Raadsman ) 
Sterke God ( Sterke God ) 
Eeuwige Vader ( Eeuwige Vader ) 
Vredevorst (Vredevorst ) 

Refrein 
Een kind is ons geboren 
Een Zoon is ons gegeven 
En zijn heerschappij duurt voor 
eeuwig 
Vrolijk kerstfeest iedereen 
 

Vrede voor de wereld, vrede voor 
de wereld 
Heeft Hij gebracht, heeft Hij 
gebracht 
Vrijheid voor de volken, vrijheid 
voor de volken 
Licht in nacht, licht in de nacht 

Refrein 
Een kind is ons geboren 
Een Zoon is ons gegeven 
En zijn heerschappij duurt voor 
eeuwig 
Vrolijk kerstfeest iedereen 
 

  
  

Afsluiting 
 
Dankgebed 
  



 

Samenzang: Ere zij God 
 

Ere zij God, 
Ere zij God, 
In de hoge, 

 In de hoge,  
In de hoge! 

Vrede op aarde 
Vrede op aard, in de mensen een welbehagen. Ere 
Zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. Vrede op 

Aarde, vrede op aarde, vrede op aarde. Vrede op  
  Aarde. In de mensen, in de mensen een welbehagen. 

In de mensen 
Een welbehagen 
Een welbehagen. 

Ere zij God, 
Ere zij God. 
In de hoge, 
In de hoge, 
In de hoge! 

Vrede op aarde. 
Vrede op aarde, 

In de mensen 
Een welbehagen. 

Amen, Amen. 
 
 

 
 
  



 

 
  



 

 

 

 


