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~ Wijs op reis ~  

 

 



 

 

 

  



 

 

Openingsgedicht door Emma en Liza 

Wijzen turen elke nacht, 

Naar de grote sterrenpracht. 

Menig ster die zij zien staan, 

Kennen zij bij naam. 

Tot er op een zek’re nacht, 

Zonder dat het wordt verwacht, 

Plotseling een ster komt staan. 

Helder als de maan. 

Kinderzang 

Nu daagt het in het Oosten,  

Het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

Die eeuwig heersen zal. 

De duisternis gaat wijken 

Van d’ eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

Met ongekende pracht. 

Gedicht door Floris 
‘t Is een grote Koningsster, 

Maar die Koning woont heel ver, 

Daarom willen zij op reis, 

Naar Zijn rijk paleis. 

Opening 

Door juf Marleen van Steenselen 

Schriftlezing door Madeleine en Thirza  

Mattheus 2 vers 1 - 12 

Kinderzang en declamatie 

De wijzen, de wijzen, 

Die gingen samen reizen. 

Vertrouwend op een Koningsster, 

Zij wisten niet hoe ver. 

Zij volgden het teken, 

De dagen werden weken, 

Dan klopt een rijke karavaan 

Bij de paleispoort aan. 



 

 

Levi, Feline en Lieke 

Wij komen uit het oosten, 

Wij zoeken hier een Koning. 

Herodes, wilt u zeggen, 

Waar vinden wij zijn woning? 

Timo, Joas en Sven 

De priesters moeten komen. 

Die hebben goed gelezen 

Wat Micha had geschreven: 

U moet in Bethlehem wezen. 

Antwan, Maarten en Mirthe 

De ster gaat hen weer leiden 

En daar zien zij de woning. 

De wijzen gaan naar binnen, 

Zij knielen voor hun Koning. 

Zij hebben gevonden, 

Het Kind door God gezonden. 

Dat Koning en dat Knecht wil zijn 

Van ieder groot  en klein. 

Orgelspel Lofzang van Simeon vers 2 

Een licht, zo groot, zo schoon, 

Gedaald van ’s hemels troon, 

Straalt volk bij volk in d’ ogen; 

Terwijl ’t het blind gezicht 

Van ’t heidendom verlicht, 

En Isrel zal verhogen. 

 

Kerstvertelling 

 

Improvisatie van Machtig God, Sterke Rots 

Machtig God, Sterke Rots, U alleen bent waardig. 

Aard’ en hemel prijzen U, glorie voor Uw Naam. 

Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, 

Stralend Licht, Morgenster, niemand is als U. 

Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont. 

Prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 



 

 

Kinderzang en declamatie 

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. 

Joëlle en Frederique 

Jezus zegt mij: “Wees een lichtje” 

Maar dat kan ik niet zo goed. 

Elke dag een blij gezichtje? 

Ik weet heus niet hoe dat moet. 

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. 

Heiran en Joël 

Jezus zegt mij: “Doe je best maar 

Want Ik help je er wel bij. 

Als je voor een ander klaar staat, 

Maak je heel veel mensen blij.” 

Jezus zegt ons ook dat ’t zo donker is, 

Overal op aarde zond’ en droefenis. 

Laat ons dan in’t duister held’re lichtjes zijn, 

Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn. 

Lukas en Nathan 

Jezus zegt ons: ”Schijn voor Mij elke dag, 

Als je anderen naar de Heere leiden mag.” 

Hij zal altijd helpen ons een licht te zijn, 

Jij in jouw klein hoekje in ik in ’t mijn. 

Orgelspel Psalm 99 vers 2 en 8 

God, Die helpt in nood, 

Is in Sion groot. 

Aller volken macht 

Niets bij Hem geacht. 

Buigt u dan in ’t stof 

En verheft met lof 

’t heilig Opperwezen: 

Wilt Het eeuwig vrezen! 

 

Geeft dan eeuwig’ eer 

Onzen God en HEER’! 

Klimt op Sion, toont 

Eerbied, waar Hij woont, 

Waar Zijn heiligheid 

Haren glans verspreidt. 

Heilig toch en t’ eren 

Is de HEER’ der heren! 



 

 

Vrij verhaal 

Afscheidslied  

Dit jaar nemen wij afscheid van: Madeleine van Steensel en Thirza Verdonk. 

Als Jezus morgen komen zou, 

Vond Hij ons dan bereid? 

Zien wij wel vol verlangen 

Naar die grote eeuwigheid? 

Zijn wij verzoend voor onze schuld, 

Zodat je komen mag? 

Als Jezus morgen komen zou 

Dan had je nog een dag! 

 

Want als de Heiland eenmaal komt, 

Gods plannen zijn gewis. 

Zult gij de grote Rechter zien, 

Die uw Verlosser is. 

Onpeilbaar diep is zijn genâ, 

Sta daar maar veel bij stil. 

O haast u, haast u, haast u toch, 

’t Gaat om uws levenswil! 

 

Afscheidswoord en uitreiken Bijbels 

Door juf Marion Mol 

 

Staande toezingen kinderen die afscheid nemen 

Psalm 134 vers 3 

Dat ’s HEEREN zegen op jou daal’, 

Zijn gunst uit Sion jou bestraal’, 

Hij schiep ’t heelal, Zijn naam ter eer; 

Looft, looft dan aller heren HEER’! 

 

Sluiting  

 

De kinderen krijgen het door hun gekozen boek en een tasje 

uitgereikt, mogen vervolgens hun jas bij de ouders halen en zullen 

dan als eerste de kerk verlaten. Ouders mogen daarna op het 

kerkplein, op voldoende afstand van elkaar, verzamelen om het Ere 

zij God te zingen. 



 

 

Samenzang op het kerkplein Ere zij God 

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. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar willen wij een collecte voor ons nieuwe sponsorkindje Aurora 

Ximena Yos Romero houden. Aurora is 4 jaar oud, woont in 

Guatemala samen met haar vader, moeder en twee zussen. Ze 

houdt van spelen met haar vriendjes en vriendinnetjes. Ze gaat 

lopend naar school, dat duurt ongeveer 40 minuten. 

De collecte kunt u overmaken naar NL23 RABO 0113862024 t.n.v. 

C.H. van Steenselen – van Steensel 

 

 

Wij danken u voor uw aanwezigheid in de kerk, het meeluisteren via 

de kerkradio of via internetverbinding. Wij wensen u verder nog een 

gezegende Kerst toe en alle goeds voor het nieuwe jaar. 

 

 


