
Sterren, sterren, sterren, sterren, sterren in de nacht! 
De wijzen uit het oosten zien meer dan licht alleen. 
Ze komen in beweging, waar brengt dat licht hen heen? 
Vrede op aarde? Eind aan geweld?  
De wijzen zoeken een geheim dat de hemel hun vertelt 
 
Want kijk, daar aan de hemel gaat die ene ster hen voor 
en de wijzen trekken in de nacht, Aangewakkerd, onverwacht 
Ook voor ons een lichtend spoor. 
 
Sterren, sterren, sterren, sterren, sterren in de nacht! 
 
Gebeden, afgesloten met Lied 1006,  
begeleid door het koor Nooit Alleen. 
 
Collecten diakonie en kerk 
 
Slotlied: Lied 475: 1 en 2 
 
Zegen 
 
Zingen: Lied 475: 3 
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Intochtslied: Lied 477: 1, 3 en 4 

Welkom 

Aansteken Kerstkaars en lezen gedicht 
 
door (Lars en Julia) 
 
 De ster wees de weg, 
 De weg naar Bethlehem, 
 waar Jezus is geboren. 
 De Kerstkaars straalt voor hem. 

Intochtslied: Lied 484: 1, 2 en 3 

Moment van stilte, bemoediging en groet 

Kyrië-gebed 

Gloria-lied: Lied 487: 1, 2 en 3 

Gebed voor de opening van de Bijbel 

Nooit Alleen zingt: „Uw licht is doorgebroken” 

Kinderen komen naar voor de afronding van het project 

Zingen: projectlied

 

 

Kinderen gaan naar de nevendienst 

Lezen: Matteüs 1: 18 t/m 25 

Koor zingt: “Kind van toen” 

Lezen: Matteüs 2: 1 t/m 18. 

Zingen: Lied 496: 1 en 3  

Verkondiging 

Zingen: Lied 498: 1, 3 en 4. 

Koor zingt; Koning Jezus 

Kinderen komen terug 
 
Samen met het koor “Nooit Alleen” zingen de kinderen: 
“Sterren in de nacht”: 
 
Die flonkerende lichtjes vertellen een verhaal, 
wat staat er in de sterren, wat belooft dat allemaal? 
Vrede op aarde? Eind aan geweld? 
De wijzen zoeken een geheim dat de hemel hun vertelt. 
 
Want kijk, daar aan de hemel tussen al die sterren in 
staat opeens een heel bijzondere, waard om te bewonderen. 
Wijst die op een nieuw begin? 
 
 
 


