Dank u wel lieve Heer

Dank U wel, lieve Heer,
U kwam op de aarde neer,
als een baby arm en klein.
Dank U wel, lieve Heer,
’t Is een wonder zo fijn.
Omdat U onze Redder wil zijn.
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Drie wijzen gaan reizen

Drie wijzen gaan reizen
en komen van heel ver.
Drie wijzen gaan reizen
en kijken naar de ster.
Een Koning is geboren,
’t is Christus onze Heer.
Drie wijzen die vinden Hem,
en knielen voor Hem neer.
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Kling klang
Kling - klang - kling - klang, klinken onze klanken.
Kling - klang - kling - klang, zo willen wij God danken.
Kling - klang - kling - klang, laat de klokken horen.
Kling - klang - kling - klang, een kindje is geboren.
Kling - klang - kling - klang, ieder mag het weten.
Kling - klang - kling - klang, Heer Jezus zal het heten.

Begeleid het zingen met het klingelgeluid van klokjes of het speel op de klankstaven (A-fis
(A
)
Enkele kinderen zijn ‘verkleed’ als een klok, en bewegen op de maat als een klok heen en
weer (zie tekening).

Kling klang
Uit: Timotheüs kinderliedjes, deel 1

Luister allemaal, luister allemaal,
allemaal
Ieder moet het horen.
voor ons allemaal, voor ons allemaal
is de Heer geboren.

Luister allemaal

© 2009 Ans Heij - de Boer / www.bijbelidee.nl / Dit lied staat op de cd ‘Zing Tingeling’,
Tingeling’ Ecovata
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Maria wordt de moeder

Maria wordt de moeder,
de moeder van de Heer,
God zendt de Here Jezus,
als een kind op aarde neer.

Het is een heel groot wonder,
dat Jezus kind wou zijn.
En klein werd als een baby,
Ja, dat vinden wij heel fijn.
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Omdat Hij zelf een kind was,
begrijpt Hij je zo goed.
Hij wil er altijd voor je zijn,
bij alles wat je doet.

Tingelingeling, kom nu maar binnen
Tingelingeling, kom nu maar binnen.
Tingelingeling, het feest kan beginnen.
Wij gaan nu zingen, wij zijn zo blij,
want de Here Jezus kwam* voor jou en mij.
Alle kinderen lopen in een trein (zie tekening) of in een slinger
(elkaar een hand geven) naar binnen, terwijl ze het lied zingen.
Enkele kinderen laten bij het zingen belletjes rinkelen en klokjes luiden.
*Je kunt de laatste zin ook anders zingen:
Want de Here Jezus houdt van jou en mij.

Waar is de Heer geboren?
geboren

Eén kind vraagt:

Waar is de Heer geboren?
Weet jij het al, weet jij het al?

Vraag:

Wie komen bij dit Kindje?
Weet jij het al, weet jij het al?

Een ander kind of de groep
antwoordt:

Antwoord:

Ja, Hij ligt in een vierbak,
in een donk’re stal

De herders en de wijzen,
komen naar de stal.

Vraag:

Dit Kindje is de Koning.
Weet jij het al, weet jij het al?
Antwoord:

Hij is de grootste Koning,
van hier en overal.
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Uit: Timotheüs kinderliedjes, deel 2

Herder, herder,
herder ga jij niet slapen?

Enkele kinderen zijn verkleed als een herder.
De groep, of één kind, zingt de vraag. (regel 1 en 2)
De herder zingt het antwoord. (regel 3 t/m 6)

Herder, herder, ga jij niet slapen?
’t Is al donker om je heen.
Nee, ik zorg ‘s nachts voor mijn schapen,
en ik laat ze niet allen.
En vannacht, zo onverwacht,
heeft een engel Gods nieuws gebracht.
Herder, herder, mogen wij horen,
wat gebeurd is op het veld?
Wij hoorden mooie engelenkoren.
Eén engel heeft hett ons verteld:
verteld
Jezus Christus is geboren.
Bethlehem, daar vind je Hem.
Herder, herder, waar ga
a jij zoeken?
Herder, herder, weet je ‘t al?
Hij ligt in een voerbak in wat doeken,
in een oude donk’re stal.
Hij is Gods Zoon, en onze Heer,
en wij knielen voor Hem neer.
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In de nacht houden herders de wacht

In de nacht, in de nacht,
houden herders de wacht,
bij hun schapen op het veld.
In de nacht, in de nacht,
wordt Gods boodschap gebracht,
door een engel die het hen verteld:
Ere zij God, vrede op aarde,
Gods zoon is geboren,
’t is Christus de Heer.
Hij ligt in een kribbe,
gewikkeld in doeken.
Ga hem nu zoeken,
en breng Hem de eer!
Eén kind zingt wat de engel heeft
verteld aan de herders:
“Ere zij God……”
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Kom naar de stal van Bethlehem

Kom naar de stal van Bethlehem,
zo klonk eens de engelenstem.
Herders komen aangelopen.
aangelopen
Zie… de deur gaat voor hen open.
Kom naar de stal van Bethlehem.

Kom maar en volg de koningsster.
Wijzen komen van heel ver.
ve
Kijk, daar komen ze al aan.
Zij mogen ook naar binnen gaan.
gaan
Kom naar de stal van Bethlehem.

Kinderen, kom maar, groot en klein.
Hij wil ook jouw Heiland zijn.
zijn
Feest! De Redder is geboren.
Ieder mag nu bij Hem horen.
Kom naar de stal van Bethlehem.
© 2009 Ans Heij - de Boer / www.bijbelidee.nl

Kijk, er schittert een ster aan de hemel

refrein:

Kijk, er schittert een ster aan de hemel,
een fonkelnieuwe ster, een koningsster.
Moet je horen, een Koning is geboren,
kijk, er schittert een koningsster.
De wijzen komen van heel ver,
en kijken naar die koningsster.
De wijzen reizen naar Bethlehem,
en daar vinden zij Hem!

De grootste Koning van ‘t heelal,
ligt in een kribbe in een stal.
De wijzen knielen voor Jezus neer,
en brengen Hem de eer.
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Vlammetjes fonkelen in het donker

Vlammetjes fonkelen in het donker,
lichtjes in de duisternis.
Willen vertellen op het kerstfeest,
dat Gods Zoon geboren is.
Jezus Christus is gekomen,
als het Licht in de duisternis,
Hij wil bij de mensen wonen,
Hij brengt licht waar het donker is.
is
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Ik wil je vragen herder, ik wil je vragen wijze

Ik wil je vragen herder
Uit: Timotheüs kinderliedjes

Wij hebben thuis een baby’tje
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Wij hebben thuis een baby’tje,
het is vannacht geboren.
Veel mensen weten dat nog niet,
maar moeten het ook horen.
Geboortekaartjes liggen klaar,
we gaan ze nu verzenden.
Aan oma, opa, tante, oom,
en nog veel meer bekenden.
De Heer werd ook als baby’tje ,
in Bethlehem geboren.
Dat is het allergrootste nieuws
wat iedereen moet horen.
De herders waren op het veld,
zij hoorden engelen koren.
Eén engel heeft aan hen verteld
waar Jezus is geboren.
De wijzen kwamen van heel ver,
zij maakten lange reizen,
en keken naar die mooie ster,
die hen de weg wou wijzen.
De Here kwam voor arm en rijk,
voor herders en voor wijzen.
Maar ook vandaag wil ik zo graag,
die Heiland eer bewijzen.

