
Musical kinderkerstfeest 
24 december 2022 om 19.00 uur in de Domkerk 

 
‘Het licht uit Bethlehem’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zingen samen: 
Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht, 
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. 
En hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn 
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.  
 

Jezus zegt dat hij ieders kaarsje ziet.  
Of het helder licht geeft of ook bijna niet.  
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn. 
Jij in jouw klein hoekje. En ik in ’t mijn.  
 

Jezus zegt ons ook dat ’t zo donker is.  
Overal op aarde, zond’ en droefenis. 
Laat ons dan in ’t duister een helder lichtje zijn.  
Jij in jouw klein hoekje. En ik in ’t mijn.  
 
Kinderen die meespelen in de musical komen binnen  
met brandende kaarsjes.  



Welkom 
 

Welkomstgedicht 
Hartelijk welkom alle mensen,  
ouders, kinderen, groot en klein.  
‘k Wil u op dit kerstfeest wensen,  
dat uw hart echt blij mag zijn! 
 
 
 
 
 
Kaarsen aansteken 
Vandaag is het kerstfeest, 
Dat vieren we blij. 
Wij steken een kaars aan 
En zingen daarbij. 
 

Vandaag is het kerstfeest 
En ik doe ook mee. 
Ook ik steek een kaars aan,  
Nu branden er twee. 
 

Vandaag is het kerstfeest, 
Het wordt nu zo licht. 
Drie kaarsen gaan branden, 
Een vrolijk gezicht. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vandaag is het kerstfeest, 
Nog een kaarsje erbij. 
Nu zien we vier lichtjes, 
Ze maken ons blij.  
 

De brandende kaarsen,  
Die lichtjes zo klein. 
Vertellen van Jezus,  
Die bij ons wil zijn. 

 

Gebed  
 



Aanvang kerstmusical: Het licht uit Bethlehem 
Iedereen mag meezingen met de liedjes in de kerstmusical 
 
1. Komt allen tezamen 
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde 
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning 
 

De hemelse engelen, riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning 
 

O kind, ons geboren, liggend in een kribbe, 
Neem onze liefde in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning 
 
  



2. Ere zij God 
Ere zij God, Ere zij God 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
bij de mensen van zijn 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, 
bij de mensen, bij de mensen van zijn behagen, 
bij de mensen, van zijn behagen, zijn welbehagen. 
Ere zij God, Ere zij God, 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
bij de mensen van zijn welbehagen. 
Amen, amen. 
 
3. Er is een kindeke geboren op aard 
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 
 

‘t Kwam op de aarde en 't had er geen huis 
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis 
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis 
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis 
 

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 
 
 
  



4. Stille nacht, heilige nacht 
Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen een zaligen zal, 
wordt geboren in Betlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 
 

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. 
 

Stille nacht, heilige nacht! 
Vrede en heil, wordt gebracht 
Aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 
 
5. Goed nieuws 
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 



Goed nieuws, goed nieuws 
Iedereen moet het horen 
Goed nieuws, goed nieuws 
Jezus is geboren 
Jezus is geboren 
 

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 
 

Goed nieuws, goed nieuws 
Iedereen moet het horen 
Goed nieuws, goed nieuws 
Jezus is geboren 
Jezus is geboren 
 

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

Goed nieuws, goed nieuws 
Iedereen moet het horen 
Goed nieuws, goed nieuws 
Jezus is geboren 
Jezus is geboren (2x) 
 

Einde musical 
 
  



De kinderen van groep 1 & 2 mogen naar voren komen 
om samen te zingen en muziek te maken.  
 
Luid klokjes klingelingeling (2x) 
Luid klokjes, klingelingeling. 
Luid klokjes, kling. 
Doe de boodschap horen. 
Jezus is geboren.  
 

Voor die blijde klanken 
Willen wij God danken. 
Luid klokjes, klingelingeling. 
Luid klokjes, kling.  
 
Dankwoord en gebed 
’t Kerstfeest is nu afgelopen, 
We mogen weer naar huis toe gaan.  
Maar als het kerstfeest weer voorbij is, 
Denkt u er dan nog eens aan? 
 
Collecte met iets lekkers 
 
We zingen staande: 
Eer zij God in onze dagen 
Eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
Roept op aarde vrede uit. 
Gloria, in excelsis deo 
Gloria, in excelsis deo. 
 

Eer zij God die onze vader 
En die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
Naar ons toegekomen is. 
Gloria, in excelsis deo 
Gloria, in excelsis deo 
  



Rollen: 
Opa 
Oma 
Vader 
Moeder 
Dochter 
Dochter  
Koning  
Maria 
Jozef  
Soldaat 
Soldaat 
Herder 
Herder 
Herder 
Herder 
Wijze 
Wijze 
Wijze 
Engel 
Heraut  
Verkoper  
Herbergier  
Herbergier  
Buurvrouw  
Schaap  
Schaap 
Schaap 
Schaap 
Schaap 

Ruben Barendse 
Romy van den Berg 
Twan van der Knaap 
Jodi van Berkel 
Emma van Geest 
Rosanne van Zanten 
Mels van Waardenberg 
Vera van Uffelen 
Tess van Berkel 
Sophie Zuidgeest 
Joey Zuidgeest 
Isa van Eendenburg 
Lene Noordam 
Lieke Zeelenberg 
Ayrton van Duijn 
Julia van Oosten 
Bente van Duijn 
Lotte Boerefijn 
Nina Hoogervorst 
Nikki van Kester 
Jens van den Ende 
Daphne de Jong 
Angel Raadsveld 
Lotte van den Berg 
Fenna van der Helm 
Eva Elgersma 
Fiene Eikelenboom 
Vera Tamerus 
Feline Barendse 

 


