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   Jongste groep 

Wij trekken in een lange stoet 

Wij trekken in een lange stoet 

op weg naar Bethlehem, 

wij gaan uw koning tegemoet, 

o stad Jeruzalem! 

Gezegend die zijn komst begroet 

en knielen wil voor hem! 

Wij loven U, koning en Heer, koning 

en Heer, wij loven U, koning en Heer! 

 

Kom erbij, want ik wil je iets vertellen 

Kom erbij, want ik wil je iets vertellen. 

Het is heel bijzonder, dus luister 

allemaal. 

Ik ken honderdduizend prachtige 

verhalen, 

maar dit is echt het mooiste van 

allemaal! 

Het gaat over twee mensen 

met een lange reis te gaan, 

naar Bethlehem, een plaats in Israël. 

En het gaat over een wonder 

dat gebeurde in een nacht, 

dus luister goed naar wat ik je vertel. 

Kom erbij, want ik wil je iets vertellen. 

Het is heel bijzonder, dus luister 

allemaal. 

Ik ken honderdduizend prachtige 

verhalen, 

maar dit is echt het mooiste van 

allemaal! 

 

 

 

Wees niet bang, Maria 

Wees niet bang, Maria, 

God zal met je zijn. 

Wees niet bang, Maria, 

Want je mag de moeder zijn 

Van de Zoon van God. 

Hij is de Messias 

Koning van Sjaloom. 

Net als ieder kindje 

Komt Hij heel gewoon. 

Hij is de Verlosser, 

Jaar op jaar beloofd,  

Jezus is de Redder 

Voor wie in Zijn naam gelooft. 

Hij is de Zoon van God. 

Wees niet bang, Maria, 

God komt heel dichtbij. 

Wees niet bang Maria, 

Het is wonderlijk en blij, 

Hij is de Zoon van God. 

 

Een koning is geboren 

Een koning is geboren 

Een koning, een koning 

Een koning is geboren 

Heb je ’t al gehoord 

Hij kwam op aarde wonen 

Als baby’tje zo klein 

Voor alle mensen, ook voor jou 

Wil Hij de koning zijn 

Hoe kan ik Hem dan vinden 

Die koning, die koning 

Hoe kan ik Hem dan vinden 

Weet jij misschien de weg 

Die koning is dichtbij je 

Je hoeft niet ver op reis 

Vraag Hem in ’t kribje van je hart 

Dan wordt het een paleis 

Dan wordt het een paleis 



Liederen voor de samenzang:  

Psalm 100 vers 1 en 3 

Juich, aarde, juicht alom den HEER! 

Dient God met blijdschap, geeft Hem 

eer. 

Komt, nadert voor Zijn aangezicht, 

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

Gaat tot Zijn poorten in met lof, 

Met lofzang in Zijn heilig hof. 

Looft Hem aldaar met hart en stem. 

Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem. 

 

Komt allen tezamen 

De hemelse eng’len, riepen eens de 

herders, 

weg van de kudde naar ’t schamel dak. 

Spoeden ook wij ons met eerbied’ge 

schreden. 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt laten wij aanbidden, 

komt laten wij aanbidden, die Koning! 

O Kind, ons geboren, liggend in de 

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! 

 

Wijs mij de weg naar Bethlehem 

Wijs mij de weg naar Bethlehem, 

het lijkt zo eindeloos ver.  

In deze nacht hoor ik een stem, 

zie ik een licht, een ster.  

Vertel mij dan tot wie ik ga; 

een Koning, kwetsbaar klein, 

die wacht tot ik naar binnenga 

om dichtbij Hem te zijn. 

Wijs mij de weg naar Bethlehem, 

mijn Koning tegemoet. 

Als nergens anders plaats meer is,  

leid mij dan naar U toe.  

Toon mij hoe U Verlosser bent 

als Koning, zonder kroon.  

U heeft uw rijkdom afgelegd: 

Zo bent U Mensenzoon. 

In deze nacht aanbid ik hem, 

zit aan zijn voeten neer. 

Met lege handen zie ik hem, 

mijn koning die ‘k vereer.  

U toont het beeld van God aan mij, 

zijn menselijk gezicht.  

O kind van vrede, Gods geheim,  

dat heel mijn hart verlicht. 

 

Ere zij God 

Ere zij God, ere zij God, 

in den hoge, in den hoge, in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde. In de 

mensen een welbehagen.  

Ere zij God in den hoge,  

ere zij God in den 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 den hoge, in den hoge, 

in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde,  

in de mensen een welbehagen.  

Amen, amen. 

 


