Teksten: thuisviering bij de kerststal
Materiaal:

batterij lichtje: voor alle aanwezigen 1
kerststal

Woord van welkom
Gebed om vergeving:
In de naam van de Vader en Zoon en de H. Geest
Lieve God en Vader
We doen soms dingen
Waarmee we andere kinderen of grote mensen pijn doen
We vragen U ons te vergeven
En ons te helpen om net als Jezus
Een licht voor andere mensen te zijn. Amen
Liedje 1: Luidt klokjes
Luidt klokjes klingelingeling,
luidt klokjes kling.
Laat de boodschap horen,
Jezus is geboren.
Met die blijde klanken,
willen wij God danken.
Luidt klokjes klingelingeling,
Luidt klokjes kling.
Verhaal van de herders

(afgewisseld met een paar liedjes om thuis mee te zingen)

Lied 2: De herdertjes
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:
't liep tegen het nieuwe jaar.
Lied 3: Eer zij God
Eer zij God in deze dagen, eer zij God in deze tijd
Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis deo, Gloria in excelsis deo.
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Fluitmuziek:
Eer zij God
Eer zij God die onze vader en die onze koning is
Eer zij God die op aarde naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis deo, Gloria in excelsis deo.
Fluitmuziek:
Eer zij God
Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs.
Geef in onze levensdagen pais en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis deo, Gloria in excelsis deo
Lied 4: Er is een Kindeke geboren
Er is een kindeke geboren op d'aard
er is een kindeke geboren op d'aard
't kwam op de aarde voor ons allemaal
't kwam op de aarde voor ons allemaal
Gesprekje met de kinderen over kerstmis en waarom zij kerstmis bijzonder vinden
Gebed
Iedereen neemt een (batterij) lichtje om mee te bidden in de hand en ga samen staan
Steeds als Eli een lichaamsdeel noemt in het gebed, raken de kinderen met hun lampje dat deel aan.
Goede God: zegen met Uw licht
onze ogen, opdat zij
opengaan en het goede
zien in elk mens.
Zegen met Uw licht
onze monden, opdat
zij woorden spreken
die goed doen
en vrede brengen.
Zegen met Uw licht
onze handen, opdat
zij zich uitstrekken
naar de mens
die naar ons toekomt.
Zegen met Uw licht
onze voeten, opdat
zij wegen van vrede gaan.
Zegen met Uw licht
ons hart, opdat we troost geven
aan de verdrietige
hoop voor de wanhopige.
Zegen met Uw licht
allen die kwetsbaar zijn
opdat zij bescherming vinden
en geheel worden.

(lichtjes omhoog houden)
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(lichtjes nu tegen elkaar houden)
Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade. Amen
Liedje 5: Midden in de winternacht
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 citer slaan, blaast de fluiten aan,
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
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