De kleuters komen zingend binnen:
Kom binnen, kom binnen, het feest gaat beginnen
kom gauw, kom gauw, we wachten op jou.
Welkomstwoord door Demi , Aram en juf Lenneke.
Kinderen:
Hartelijk welkom alle mensen
Ouders, kinderen groot en klein
Wij willen op dit kerstfeest wensen
Dat uw hart echt blij mag zijn.
Juf Lenneke:
Laten we nu samen vieren
’t feest van Jezus, ’t feest zo blij.
Want een Koning werd geboren
In een stal voor u en mij.
Samen zingen van de vrede.
’t Is een oud en mooi verhaal
van die nacht zo lang geleden….
Kinderen en juf Lenneke:
Welkom! Welkom allemaal!
Samenzang: Komt allen tezamen o.b.v. Fred
Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
Gebed door juf Nel
Kaarsenspel door: Silvanna, Andres, Eline, Ronin en Dani.
Vandaag is het Kerstfeest
dat vieren we blij,
we steken 1 kaars aan
en zingen daarbij
Vandaag is het Kerstfeest
en ik doe ook mee,
ook ik steek een kaars aan,
nu branden er 2

Vandaag is het Kerstfeest,
het wordt nu zo licht,
3 kaarsen gaan branden,
een vrolijk gezicht.
Vandaag is het kerstfeest,
nog 1 kaars erbij,
nu zien we 4 lichtjes,
ze maken ons blij.
De lichtjes, zij branden,
maar jij weet toch wel,
waarom het nu feest is,
dat weet je toch wel?
Samenzang: Midden in de winternacht o.b.v. Fred
Midden in de winternacht ging de hemel open.
Die ons ’t heil der wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied.
Herders, waarom zingt gij niet?
Refr. 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 zingt gij niet?
Refr. Laat de citers slaan,……………..
Kerstspel: Oma vertelt het Kerstverhaal
De kleuters zingen tijdens dit spel de volgende liedjes:
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, wat was Maria moe
Ze deed af en toe haar ogen toe
Sjok, sjok, sjok, liep het ezeltje,
Jozef zocht naar onderdak.
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Sjok, sjok, sjok, liep het ezeltje,
Jozef zocht naar onderdak,
Maar ze zeiden: ’t spijt ons zeer,
We hebben helaas geen slaapplaats meer.
Hop, hop, hop, liep het ezeltje,
Want het rook een warme stal.
Hop, hop, hop, liep het ezeltje,
Want het rook een warme stal.
Daar, en wie had dat gedacht
Werd Jezus geboren in die nacht.
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 engelen zingen.
Hun liederen vloeiend en klaar.
De herders naar Bethlehem gingen.
‘Liep tegen het nieuwe jaar.
Gloria
Engeltjes door ’t luchtruim zweven
Zongen zo blij, zo wonderzacht
Heden is Gods zoon geboren
Die ons vrede op aarde bracht.
Refr.: Gloria……….. Kom ga mee.
Kom ga mee geef ieder een hand
volg de ster naar Bethlehems stal
naar ’t kind geboren op stro
die ons vrede brengen zal.
Wij zijn op weg
Wij zijn op weg naar Bethlehem.
Wij volgen de ster die wijst ons naar Hem.
Met mirre en wierook en geschenken van goud,
zijn onze zadeltassen tot de rand toe vol gestouwd.
Een kind is geboren in Bethlehem.
Hij wordt de nieuwe Koning.
Alle eer aan Hem!
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Wij zijn op weg naar Bethlehem.
Wij volgen de ster die wijst ons naar Hem.
Waar moeten we heengaan? Linksaf of rechtdoor;
kijk in het verre oosten gaat de ster ons voor.
Een kind is geboren in Bethlehem.
Hij wordt de nieuwe Koning.
Alle eer aan Hem!
Waar moeten we heengaan? Linksaf of rechtdoor;
kijk in het verre oosten gaat de ster ons voor.
Een kind is geboren in Bethlehem.
Hij wordt de nieuwe Koning.
Alle eer aan Hem
Een kind is geboren in Bethlehem.
Hij wordt de nieuwe Koning.
Alle eer aan Hem!
Hij wordt de nieuwe Koning.
Alle eer aan Hem
Hij wordt de nieuwe Koning.
Alle eer, alle eer, alle eer….aan Hem!
Samenzang: Er is een kindeke
Er is een kindeke geboren op aard
er is een kindeke geboren op aard
Kwam op de aarde voor ons allemaal
kwam op de aarde voor ons allemaal
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.
Gedicht door juf Tanja:
Onder dak
‘Ik ga mee’, zei iemand,
maar hij zei:
‘Weet wat je doet!
De vos heeft een hol
waarin hij warm blijft
en beschutting vindt,
maar ik heb zelfs geen plek
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om mijn hoofd neer te leggen.
Weet wat je doet!
Want een vogel heeft een nest,
een veilig onderkomen,
maar wie met mij meegaat, heeft niets:
geen zekerheden en geen geld,
geen rugzak of hotelcheque,
geen uitrusting voor weer en wind.’
Sommigen haakten af
toen hij dat zei,
maar anderen bleven.
Zij verlieten hun huis,
hun veilige nest,
voor de man,
die als kind al op weg was,
op doorreis geboren in een stal.
En zij ontdekten toen
dat je niet altijd een huis hoeft te hebben
om beschut te zijn,
als je je maar geborgen weet
in iemands liefde.
Als iemand jou
de hand boven het hoofd houdt,
wordt de hemel een dak.
Dankgebed door juf Tanja.
Logistieke mededelingen.
Afsluitlied: Ik wens je een vrolijk Kerstfeest
Ik wens je een vrolijk Kerstfeest,
ik wens je een vrolijk Kerstfeest,
ik wens je een vrolijk Kerstfeest
en een gelukkig Nieuwjaar.
Zing samen dit lied en kijk elkaar aan,
ik wens je een vrolijk Kerstfeest
en gelukkig Nieuwjaar!

