
Kruimelkerk, zondag 20 december  
Thema: Kerst 
 
Verteller: Letta Smit 
Muzikale ondersteuning: Carola Loeve 
 
Welkom 
Liedje zingen: Hallo hallo 
Hallo, Hallo, Hallo welkom bij de Kruimelkerk. 
Hallo, Hallo, wie ben jij? 
 
Liedje: Maria krijgt een baby’tje (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.  
 
Doen: Pak de ezel in 
We gaan samen de ezel inpakken, wat moet er 
mee als je op reis gaat? 
 
Liedje: sjok sjok liep het ezeltje 
Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje 
helemaal naar Bethlehem 
Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje 
helemaal naar Bethlehem 
O Maria was zo moe 
ze deed af en toe haar oogjes toe 
Sjok, Sjok, Sjok  
Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje 
Jozef zocht naar onderdak 
Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje 
Jozef zocht naar onderdak 
maar ze zeiden het spijt ons zeer, 
we hebben helaas geen slaapplaats meer.  
Hop, hop, hop liep het ezeltje, 
want het rook een warme stal 
Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje 
want het rook een warme stal 
Daar en wie had dat gedacht 
werd Jezus geboren in die nacht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De herdertjes lagen bij nachte 
De herdertjes lagen bij nachte 
Zij lagen bij nacht in het veld 
Zij hielden vol trouwe de wachte 
Zij hadden hun schaapjes geteld 
Daar hoorden zij d'engelen zingen 
Hun liederen, vloeiend en klaar 
De herders naar Bethlehem gingen 
t' Liep tegen het nieuwe jaar 
 

Herders maken muziek ⇨ gebruik je 
muziekinstrumentje 
 
Liedje: kling klokje klingeling 
Kling klokje klingelingeling 
kling klokje kling 
Kerstmis is gekomen 
Lichtjes in de bomen 
En in alle landen 
gaan wij kaarsjes branden 
Kling klokje klingelingeling 
kling klokje kling 
 
Liedje: er is een kindje geboren op aard 
Er is een kindje geboren op aard   
Er is een kindje geboren op aard   
't Kwam op de aarde voor ons allemaal   
't Kwam op de aarde voor ons allemaal  
Er is een kindje geboren in 't strooi  
Er is een kindje geboren in 't strooi  
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi   
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi  
 
Afsluiting 
 
Daag en tot de volgende keer en een fijne 
Kerst voor jullie allemaal! 
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