Kinderkerstfeest NGK Amersfoort-Zuid – 25 12 2020 , 10.00 uur
Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Presentatie
Bijbelverhaal
Kerstverhaal
Drum/cajon

: Imma
: Timo
: Elles
: Aron

Gitaar/zang/gebed
Piano/zang
Techniek

Bijzonderheden: Kinderkerstfeest via Zoom

•

Welkom

Imma

•

Gebed

Menno

•

Zingen: Stille nacht

Muziekteam

1. Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
Werd geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
2. Hulp’loos kind, heilig kind,
Dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt ge u rijkdom ontzegd
Werd g’in stro en in doeken gelegd.
Leer m’u danken daarvoor,
Leer m’u danken daarvoor.
3. Stille nacht, heilige nacht,
Vreed’ en heil wordt gebracht
Aan een wereld verloren in schuld
Gods belofte wordt heerlijk vervuld
Amen, Gode zij eer,
Amen, Gode zij eer.
•

Zingen: Immanuel

1. Want een kind is ons geboren,
En een zoon gaf God aan ons.
De heersachppij rust op zijn schouder
En Zijn naam zal zijn:
refr:
Wonderbare Raadsman,
Machtige God
Eeuwige Vader,
de Vredevorst,
Immanuel
2. Want alzo lief had God de wereld
Dat hHij zijn Zoon geegven heeft,
Iedereen die in Hem gelooft
Leeft in eeuwigheid.

Muziekteam

: Menno
: Jiska
: Jefta

•

Bijbelverhaal

Timo

•

Zingen: Goed nieuws

Muziekteam

Refr:
Goed nieuws, goed nieuws,
Iedereen moet het horen.
Goed nieuws, goed nieuws:
Jezus is geboren!
1. Hij wil je heel graag helpen
in alles wat je doet.
En gaat het soms wat moeilijk:
Hij geeft je goede moed.
2. Hij is de allerbeste,
Geen ander is als Hij
De machtigste en sterkste:
Hij is het allebei.
3. En Hij is ook een Vader,
Die heel veel van je houdt,
Hij draagt je in zijn armen
Als jij op Hem vertrouwt.
4. Hij geeft je echte vrede
En wie in Hem gelooft
Die krijgt het eeuwig leven
Want dat heeft Hij beloofd.
5. Hij is ook altijd bij je
En altijd om je heen.
En waar je ook naartoe gaat:
Hij laat je nooit alleen.
•

Zingen: Wij zijn op weg
Wij zijn op weg naar Bethlehem,
Wij volgen de ster die leidt ons naar Hem.

1. Met mirre een wierrook
En geschenken van goud,
Zijn onze zadeltassen
Tot de rand toe volgestouwd.
Een kind is geboren
In Bethlehem.
Hij wordt de nieuwe Koning
Alle eer aan Hem.
Wij zijn op weg…
2. Waar moeten wij heen gaan?
Linksaf of rechtdoor?
Kijk in het verre Oosten
Gaat de ster ons voor.
Een kind is geboren…2x

Muziekteam

•

Kerstverhaal

Elles

•

Interactieve verrassing

Imma

•

Zingen: Vrolijk kerstfeest iedereen!

Muziekteam

1. Wonderbare Raadsman (Wonderbare Raadsman)
Sterke God (Sterke God)
Eeuwige Vader (Eeuwige Vader)
Vredevorst (Vredevorst).
Refr:
Een kind is ons geboren
Een zoon is ons gegeven,
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig:
Vrolijk kerstfeest iedereen!
2. Vrede voor de wereld (vrede voor de wereld)
Heeft Hij gebracht (heeft Hij gebracht)
Vrijheid voor de volken (vrijheid voor de volken)
Licht in de nacht (Licht in de nacht)
Refrein

