
Op de wijs van: In Bethlehem stal. 
 

Alle kinderen:Kom wijzen wij gaan. 

Op weg naar het Kind. 

De ster wijst de weg. 
Waar Het zich bevindt. 

Maar koning Herodes. 

Die hoort hier nu van. 

Hij roept snel de wijzen. 
En vraagt naar hun plan. 

 

Jongens: Wij zien daar een ster. 

Die wijst ons de weg. 
Naar het Koningskind. 

Herodes nu zegt. 

Ga dan zoek die Koning. 

En zegt het mij weer. 

Zodat ik daar heen ga. 
En aanbid het zeer. 

 

Meisjes: De wijzen die gaan. 

En vinden het Kind. 
Zij knielen terneer. 

Door hen zeer bemind. 

Ze geven geschenken. 

Mirr’ wierook en goud. 
Dit wordt door Maria. 

Zijn moeder aanschouwd. 

 

Jongens: Dan keren zij terug. 

Niet naar het paleis. 
Direct naar hun land. 

Vervolgt nu hun reis. 

God heeft hen gewaarschuwd. 

De koning is wreed. 
Hij wil het Kind doden. 

Zodra hij dit weet. 

 

Meisjes: Dus keren zij terug. 
Naar hun eigen land. 

Verwonderd en blij. 

Met al hun verstand. 

Ook ik mag nu knielen. 
Bij dit Koningskind. 

Zodat ook mijn hartje. 

De vrede hier vindt. 

 

Allen: Ook ik ben op reis. 
Niet naar een ver land. 

Maar mijn levenspad. 

Leg ik in Gods hand. 

Zodat ik mag weten.  
Geborgen te zijn. 

Voor U Heere Jezus 

Ben ik niet te klein. 

 

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. 

 

O kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 

neem onze liefd' 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. 

 

 

 

Psalm 75 vers 1: 

U alleen, U loven wij; 
Ja wij loven U, o HEER; 

Want Uw naam, zo rijk van eer, 

Is tot onze vreugd nabij; 

Dies vertelt men in ons land, 
Al de wond'ren Uwer hand. 

 

 

 

Midden in de winternacht,  

ging de hemel open.  

Die ons heil der 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!  

 

 

 

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. 

 

 

 

Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 

Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 

Looft, looft dan aller heren HEER. 

 

 

Tot hier 

op 8 nov 

Tot hier 

op 15 nov 

Leer dit op 22 nov 

Leer dit op 29 nov 

Leer dit op 6 dec 

Leer dit op 13 dec 

Leer dit op ook op 13 dec 


