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Kerstparty

www.amazingkidsenteens.nl | www.kindertheaterknettergek.nl

Tekst:   Matthijs Hoornaar, Gert-Jan & Hanneke Scherff
Muziek: Gert-Jan & Hanneke Scherff 

Lukas 2: 10

Couplet 1:
Ben je zo rijk als de Wijzen, 
die een bijzondere ster hadden gezien?
Of zo gewoon als Maria en ook wat verlegen misschien?
Of zo stoer als de herders, bij de kudde op wacht? 
Of enthousiast als de engelen, 
die God prezen in de nacht?

Refrein:
Ja, jij en jij en jij, 
kom erbij, erbij, erbij.
De kerstparty gaat nu beginnen.
Doe je met ons mee?
Het leukste feestje van het jaar 
vieren wij nu met elkaar.
Onze party, party, party is voor iedereen.

Couplet 2:
Ben je zo handig als Jozef
en is timmeren ook jouw talent?
Of ben je als keizer Augustus in de hele wereld bekend?
Ben je zo mak als de schapen, die sliepen op het veld?
Of ben je zo koppig als een ezeltje?
Weet dat iedereen hier telt!

Refrein

Bridge:
Jij bent erbij
en dat maakt ons superblij.
Laat eens even horen
hoeveel kinderen hier zijn!

Kan het nog wat harder,
want dit is echt te zacht.
Laat nog eens wat horen
en roep uit alle macht!

Doe je handen in de lucht,
zwaai ze heen en weer.
We vieren nu dit feestje
voor onze grote Heer!

Tel je met ons af,
dan gaat het dak eraf.
5, 4, 3, 2, 1:
deze party is voor iedereen!

Refrein:
Ja, jij en jij en jij, 
kom erbij, erbij, erbij.
De kerstparty gaat nu beginnen.
Doe je met ons mee?
Het leukste feestje van het jaar 
vieren wij nu met elkaar.
Onze party, party, party,
onze party, party, party,
onze kerst-, kerstparty
is voor iedereen.

Onze party is voor iedereen.
Onze party is voor iedereen.

Solisten:LindeAnne-Jolijn
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Ik hou van het kerstfeest

www.amazingkidsenteens.nl | www.kindertheaterknettergek.nl

Tekst:   Gert-Jan & Hanneke Scherff
Muziek: Gert-Jan & Hanneke Scherff 

Johannes 8: 12b

Couplet 1:
Weet je waarom Kerst bijzonder is voor mij?
Al die lichtjes in de donkere nacht.
Als ik eraan denk, dan word ik superblij: 
een feest waar ik zo lang op wacht.
Kaarsjes voor de ruiten en lampjes hangen buiten 
in de dorpen en in de stad.

Refrein:
Ik hou van het kerstfeest.
Daar word ik vrolijk van: 
al die lichtjes om me heen.
Ik hou van het kerstfeest, 
omdat Jezus kwam.
Een feest voor iedereen.
Hij laat het licht weer schijnen, 
het donker verdwijnen in een wereld zonder zicht.
Overal maakt Jezus het weer licht.

Couplet 2:
Je ziet niet waar je loopt, als het donker is.
Dan bots je tegen alles aan.
Zeker weten dat je je vergist, 
als je in het donker verder wil gaan.
Laat het licht maar stralen, 
dan kun je niet verdwalen 
en dan kom je veilig aan.

Refrein

Bridge:
Jezus is het Licht, dus ik hoef niet bang te zijn.
Jezus is het Licht en dat vind ik superfijn.
Soms heb ik een probleem, 
lijkt het donker om me heen,
maar dan ben ik niet alleen, 
want Jezus is het Licht voor mij.  

Refrein:
Ik hou van het kerstfeest.
Daar word ik vrolijk van: 
al die lichtjes om me heen.
Ik hou van het kerstfeest, 
omdat Jezus kwam.
Een feest voor iedereen.

Refrein:
Ik hou van het kerstfeest.
Daar word ik vrolijk van: 
al die lichtjes om me heen.
Ik hou van het kerstfeest, 
omdat Jezus kwam.
Een feest voor iedereen.
Hij laat het licht weer schijnen, 
het donker verdwijnen in een wereld zonder zicht.
Overal maakt Jezus het weer licht.

Overal maakt Jezus het weer licht.

Solisten:LentheAnne-Lotte
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Gloria a Dios

www.amazingkidsenteens.nl | www.kindertheaterknettergek.nl

Tekst:   Gert-Jan & Hanneke Scherff
Muziek: Gert-Jan & Hanneke Scherff 

Lukas 2: 8 - 20

Couplet 1:
Als ik een van de herders was geweest, 
eeuwenlang geleden, bij Bethlehem,
was er midden in de nacht ineens een feest
en zat ik op de eerste rij bij een prachtig concert.
Zoiets moois heeft niemand daarna ooit meer gehoord.
God stuurde op een nacht een mega engelenkoor.

Refrein:
Jezus is geboren. Gloria a Dios!
De hemel laat zich horen, de engelen gaan los.
God verdient de hoogste eer, 
want Hij kwam op aarde neer.
Daarom klinkt het telkens weer:
Gloria a Dios. Gloria a Dios!

Couplet 2:
Als ik een van de herders was geweest, 
dan mocht ik op een heel bijzonder kraambezoek.
Zonder wieg en zonder muisjes op beschuit, 
bij de Redder van de wereld, gewikkeld in een doek.
Wat ik in die nacht dan had gezien en gehoord, 
vertelde ik meteen aan alle mensen door: 

Refrein

Bridge:
Zing Hosanna (Hosanna)
Zing Glorie, gloria (Glorie, gloria)
Zing Halleluja (Halleluja)
En zing het nu allemaal maar na:

Zing Hosanna (Hosanna)
Zing Glorie, gloria (Glorie, gloria)
Zing Halleluja (Halleluja)
En zing nu de engelen maar na:

Ere zij God. Ere zij God. 
Ere zij God en vrede op de aarde.
Ere zij God.Ere zij God. Ere zij God in de hoge.

Gloria a Dios en las alturas en la tierra paz, hallelujah
(Vertaling: Ere zij God in de hoge en vrede op de aarde, 
halleluja)

Ere zij God. Ere zij God.
Ere zij God en vrede op de aarde.
Ere zij God.Ere zij God. Ere zij God in de hoge.

Solisten:Thera
Rhodé
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Kijk daar, die ster

www.amazingkidsenteens.nl | www.kindertheaterknettergek.nl

Tekst:   Gert-Jan & Hanneke Scherff
Muziek: Gert-Jan & Hanneke Scherff 

Mattheus 2: 1 - 18

Couplet 1:
Kijk daar, die ster schijnt zo helder.
Hij fonkelt zo fel in de donkere nacht.
Wat heeft die ons te vertellen?
Is dit waar men zo lang op wacht?
Wij reizen dwars door de woestijn, 
want dit moet iets bijzonders zijn!

Refrein:
Wij zingen voor de Koning, gloria.
Wij zingen voor de Koning, halleluja.
Al is dit Kindje nu nog klein,
Hij zal de Vredevorst en Redder van de wereld zijn.

Couplet 2:
Wij knielen neer bij de kribbe 
en leggen daar onze geschenken neer.
Met goud en wierook en mirre 
geven wij de Koning eer.
Wat maakt dit Kindje zo speciaal 
dat er een grote ster voor straalt?  

Refrein

Bridge (2x):
Gloria, gloria, 
alle eer aan Hem, alle eer aan Hem, 
de Vredevorst, de Vredevorst 
is geboren in Bethlehem.

Refrein

Bridge:
Gloria, gloria, 
alle eer aan Hem, alle eer aan Hem, 
de Vredevorst, de Vredevorst 
is geboren in Bethlehem.

Solisten:Rhodé
Hester
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Herder gezocht

www.amazingkidsenteens.nl | www.kindertheaterknettergek.nl

Tekst:   Gert-Jan & Hanneke Scherff
Muziek: Gert-Jan & Hanneke Scherff 

Lukas 2: 8 - 20

Couplet 1:
Wat is hier aan de hand midden in de nacht?
Een hele vreemde zaak: 
een kampvuur en een kudde
en helemaal niemand houdt de wacht.
Als de herder er niet is 
en er komt een grote beer, 
die zeker wel wat lust, 
kan het schaapje het wel schudden.
Ja, dit gaat vast helemaal verkeerd.

Rap:
De herder nam de benen, spoorloos verdwenen.
Hij loopt op sandalen vast ergens te dwalen.
Hoe ziet hij eruit?
Nou, de herder heeft een fluit.
Grote, ruwe handen, gele vieze tanden.
Een slinger en een staf 
en hij praat een beetje maf.

Refrein 1:
Herder gezocht.
Wie gaat er mee met de grote zoektocht?
Neem een fakkel mee, want we gaan op pad.
Al duurt het de hele nacht!

Couplet 2:
Wat was er nou gebeurd met de herder die verdween?
Hij zat die nacht gewoon met zijn vrienden bij de kudde, 
toen hij ineens de schrik van zijn leven kreeg.
Een engel verscheen, die zei:
Wees niet bang, want ik heb heel goed nieuws 
dat de wereld op zal schudden 
en hier wordt iedereen vrolijk van.

Couplet 3:
Er is een kindje geboren 
hier dichtbij, in Bethlehem.
Hij is de Redder van de wereld.
Ga gauw op zoek naar Hem.

Rap:
Hé, je hoeft niet zo te shaken.
Dit is het teken: een kribbe moet je zoeken, 
gewikkeld in doeken ligt de baby te slapen.
Ik pas wel op de schapen.

Refrein 2:
Baby gezocht.
Wie gaat er mee met de grote zoektocht?
Neem een fakkel mee, want we gaan op pad.
Al duurt het de hele nacht!
Wie heeft een baby gezien?
Ligt hij hier in dit huis misschien?
Nee, hier is hij niet, maar ik zie het al.
Daar is hij, in die stal.

Bridge:
De herders vonden Jezus, zoals de engel had gezegd: 
gewikkeld in wat doeken en in het stro gelegd.
Ze ontdekten dat het kindje 
dat daar in de voerbak lag 
voor alle mensen zelf de goede Herder was.

Refrein 3:
We hebben een baby gezocht, 
maar we vonden op onze zoektocht 
Jezus, die de Herder van ons wil zijn.
Dat houden we niet geheim.
We hebben een baby gezocht, 
maar we vonden op onze zoektocht 
Jezus, die de Herder van ons wil zijn 
en van alle mensen, groot en klein.
Dat houden we niet geheim!

Solisten:Anne-JolijnJesse
Twan
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Witte Kerst

www.amazingkidsenteens.nl | www.kindertheaterknettergek.nl

Tekst:   Gert-Jan & Hanneke Scherff
Muziek: Gert-Jan & Hanneke Scherff 

Jesaja 1: 18

Couplet 1:
Alle mensen dromen van een witte Kerst: 
overal een dik pak sneeuw.
Dan is alles prachtig, want de sneeuw is nog vers, 
maar dat is maar een paar keer per eeuw.

Refrein:
Het is elk jaar, witte, witte Kerst, 
voor iedereen die Jezus als zijn Verlosser kent.
Elk jaar, witte, witte Kerst, 
als je een vriend van Jezus bent, 
als je een vriend van Jezus bent.

Couplet 2:
Met Jezus is de Kerst pas echt een vrolijk feest, 
want Hij maakt je hart witter dan sneeuw.
Zijn liefde is zo groot dat Hij je fouten vergeeft, 
al zijn ze niet te tellen zoveel. 

Refrein

Bridge:
Zonder sneeuw op de daken, 
zonder sleetjerijden in het park, 
zonder sneeuw op de straten 
maakt Jezus het een witte Kerst in je hart.

Refrein:
Het is elk jaar, witte, witte Kerst, 
voor iedereen die Jezus als zijn Verlosser kent.
Elk jaar, witte, witte Kerst, 
als je een vriend van Jezus bent, 
als je een vriend van Jezus bent,
als je een vriend van Jezus bent.
Witte Kerst.

Solisten:HesterJulianne
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Gods verjaardag

www.amazingkidsenteens.nl | www.kindertheaterknettergek.nl

Tekst:   Gert-Jan & Hanneke Scherff
Muziek: Gert-Jan & Hanneke Scherff 

Lukas 2: 20

Couplet 1:
Elk jaar is dezelfde datum mijn meest favoriete dag.
Dan ben ik weer een jaartje ouder.
Cadeautjes en lekker snoepen, 
veel meer dan ik anders mag.
Dan komen mensen die van mij houden.
En er is nog een verjaardag, die vieren wij met Kerst:
dat Jezus lang geleden geboren werd.

Refrein:
Wij vieren nu Gods verjaardag.
Welkom iedereen.
Het feest van Jezus gaat nu echt beginnen.
Wij vieren nu Gods verjaardag, ja voor Hem alleen 
gaat het dak eraf als wij dit zingen, 
op Gods verjaardag, Gods verjaardag
op Gods verjaardag, Gods verjaardag.

Couplet 2:
Elk jaar is er een leuk feestje, dan gaat het vooral om 
mij.
Dan loop ik in m’n mooiste kleren.
Thuis wordt er voor mij gezongen, 
voordat ik de taart aansnij.
En op school mag ik gaan trakteren.
En ook met Kerst is er iemand, om wie het feestje gaat,
dus zingen wij voor Hem: In de gloria! 

Refrein

Bridge:
Bij een feest horen cadeautjes.
Wat geef jij aan onze Heer?
Laten wij dan komen met een lied tot Zijn eer.

Halleluja (8x)

Refrein

Halleluja (4x)

Solisten:JuliaAnne-Jolijn
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Naam boven alle namen

www.amazingkidsenteens.nl | www.kindertheaterknettergek.nl

Tekst:   Matthijs Hoornaar, Gert-Jan & Hanneke Scherff
Muziek: Gert-Jan & Hanneke Scherff 

Filippenzen 2: 9

Couplet 1:
Na een lange tijd reizen en zoeken 
knielden de Wijzen voor Jezus neer.
Ze legden cadeaus aan Zijn voeten 
en gaven Hem de hoogste eer.
Wij knielen nu samen met de Wijzen, 
die kwamen voor dit Kind met prachtige namen:

Refrein:
Jezus, de Vredevorst,
Immanuel, God zal met ons zijn.
De Messias, de beloofde Redder,
Hij maakt ons vrij.
Hoogste Koning en Here der heren, 
die in eeuwigheid zal regeren.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Amen, amen, amen.

Couplet 2:
Weet je wat knielen betekent?
Jezus wordt groot, want je maakt jezelf klein.
Zo kun je aan Hem laten weten, 
dat Hij jouw Heer en Koning mag zijn. 
Wij knielen nu samen met de Wijzen, 
die kwamen voor dit Kind met prachtige namen:

Refrein

Bridge:
Wie heeft zoveel namen als Jezus?
Wie heeft zoveel namen als Hij?
Zelfs de koning en de koningin niet 
en die hebben echt een hele rij.
Elke naam heeft een betekenis 
en vertelt ons iets over wie Jezus is.

Leeuw van Juda, Morgenster,
Licht van de wereld en ook Ik ben, 
de goede Herder, het Lam van God, 
het levend Woord.
Wij knielen voor Hem.

Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen.
Amen. 

Solist:
Linde
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Kerstmedley

www.amazingkidsenteens.nl | www.kindertheaterknettergek.nl

Kom allen tezamen:   Traditioneel. Adeste Fideles. 
    Vertaling: C.B. Burger, Geb. 1897. Bewerking: Matthijs Hoornaar
Eer zij God in onze dagen:  Traditioneel. Wijze: Les anges dans nos campagnes. 
    Tekst: W. Barnard, Geb. 1920
Jubel het uit:   Tekst: Isaac Watts. Vertaling: Mireille Schaart 
    Muziek: G.F. Händel. 
Zing en juich:   Tekst: Matthijs Hoornaar, Gert-Jan & Hanneke Scherff. 
    Muziek: Gert-Jan & Hanneke Scherff

Kom laten wij aanbidden.
Kom laten wij aanbidden.
Kom laten wij aanbidden, die Koning.

Kom allen tezamen, samen op het kerstfeest.
Kom nu, o kom nu en vier dit feest met ons.
Jezus, de Koning is vandaag geboren.
Kom laten wij aanbidden.
Kom laten wij aanbidden.
Kom laten wij aanbidden, die Koning.

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toegekomen is.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.

Jubel het uit, de Heer regeert.
Wees blij, verhef je stem.
Zing als de schepping juicht,
aanbiddend voor Hem buigt,
een vreugdelied voor Hem,
een vreugdelied voor Hem,
een vreugde-, een vreugdelied voor Hem.

Solisten:Anne-JolijnMatthijs
Linde
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Zing en juich en dans erbij.
Jezus is geboren in Bethlehem.
Laat je horen, want we zijn zo blij.
De Redder is geboren. 
Wij aanbidden Hem.

Zing en juich en dans erbij.
Jezus is geboren in Bethlehem.
Laat je horen, want we zijn zo blij.
De Redder is geboren. 
Wij aanbidden Hem.

Wooo, wooo, wooo.

De Redder is geboren. 
Wij aanbidden Hem.
Wij aanbidden Hem.



Verkrijgbaar op: 
www.confuocomuziek.nl

Eerder verschenen van 
Gert-Jan & Hanneke Scherff:
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