
 

Kerk op schoot Adventsproject 2020, afgesloten op Eerste Kerstdag:  

Het beste nieuws 
 
Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Op welk nieuws zou je hopen, voor 
jezelf of voor anderen in de wereld? Daar denken we in deze adventstijd over na. 
We leven toe naar de geboorte van Jezus, die licht en vrede brengt. Dat is goed 
nieuws voor de hele wereld, misschien wel het beste nieuws dat we kunnen krijgen. 
Elke zondag en met kerst is er een grote poster die eruit ziet als een krantenpagina 
uit de 'adventsbode.' De nieuwsberichten en illustraties op deze pagina's vormen de 
inleiding op het verhaal uit de bijbel en de thema's. In de kerkdienst wordt hier iedere 
week een start mee gemaakt. Inloggen op www.kerkdienstgemist.nl/borger vanaf 
9.45 uur (ook later terug te kijken). 
 
Eerste Kerstdag  Thema: Wereldnieuws 
Lucas 2: 1-20 

 

 

Allemaal welkom hier bij Kerk op Schoot. 
We gaan eerst een kaars aansteken en dan gaan we samen bidden:  
 
De kaars straalt blij, voor jou en voor mij.  
We gaan zingen en we bidden: Lieve God kom in ons midden. Amen 
 
Vandaag vieren we het Kerstfeest. We denken er aan dat Jezus wordt geboren in 
Bethlehem. 
 
Doe maar een kleine pop onder je trui: nu ben je net Maria. 
 



Zingen: Maria heeft een baby in haar buik      
(Melodie: Er zaten zeven kikkertjes) 
Maria krijgt een baby’tje, het zit al in haar buik 
Het is al aan het groeien en komt er bijna uit  
Maar eerst moet ze naar Beth’lem toe en zij is al zo moe 
Maar eerst moet ze naar Beth’lem toe en zij is al zo moe. 
 
Kijk naar het kerstverhaal https://www.youtube.com/watch?v=9m-7JGNC_kU&t=25s 

  
 

 

 

 

 
Zingen: Met het ezeltje naar Bethlehem (Melodie: drie maal drie is negen)  
Sjok sjok liep het ezeltje  
Maria was een beetje moe  
Sjok sjok liep het ezeltje  
Waar moesten ze naartoe?  
 
Sjok sjok liep het ezeltje  
Helemaal naar Bethlehem  
Sjok sjok liep het ezeltje  
Naar een warme stal 
 
 
Jezus wordt geboren in Bethlehem, in een stal van de dieren. Herders uit de buurt 
passen op hun schapen, zij  horen het bijzondere nieuws. Zoek je schaapjes bij 
elkaar en maak een kudde.  

Kaarsengedichtje: Met een kleine vlam 
                                 begint het grote licht. 
                                 De Heer komt naar ons toe. 
                                 Dat is een goed bericht! 

Zingen: De herders en de schaapjes   Maak je muziek bij dit mooie liedje? 
(Melodie: Schaapje schaapje, heb je witte wol?)  
Herders herders, weten jullie ’t al?  
Er wordt een kind geboren in de stal  
’t ligt in een kribbe tussen het stro  
Ga maar naar Bethlehem dan vinden we het zo  
Herders herders, weten jullie ’t al?  
Er wordt een kind geboren in de stal 



 
 
 
 
Doen: Maak een toeter om te roepen dat Jezus is 
geboren.  
                                 
 

  
 
Kleur de plaat mooi in en “verf”  aan de achterkant met sla-olie. Hang je werkje op 
het raam.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spelletje: Doe je ogen dicht, iemand zet de schaapjes achter je.. Hoeveel staan er 
denk je? Kijk maar en tel ze…  
 
 



We gaan samen bidden en dan is het tijd voor iets lekkers en wat drinken.  

“Lieve God 

Dank U wel dat we hier samen mochten zijn om te zingen en te spelen. We hoorden 
over het kleine baby’tje dat geboren werd in een stal. We gaan het aan iedereen 
vertellen. We zijn blij dat we dit zo samen mogen doen, bij elkaar en bij U. Blijft U bij 
ons als we straks weer andere dingen gaan doen? Daarom bidden we U samen, 
Amen.” 


