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LIEDEREN VOORAF: 

 

♫  Luister in de stille nacht 

Jozef klopt bij ieder huis, 

stelt steeds dezelfde vraag: 

“Is er misschien bij u nog plaats? 

Wij zijn al lang op reis.” 

Overal gebeurt het weer: 

de deuren blijven dicht. 

Jozef weet niet meer wat te doen.  

Maria is zo moe. 

 

Luister naar de stille nacht, 

zie het in de sterren.  

Engelen, zij zingen zacht, 

roepen ons van verre:  

‘Kom naar de stal van Bethlehem.’ 

Tussen de dieren vinden wij Hem  

want daar is Hij geboren. 

 

Jozef kijkt Maria aan.  

Het kan niet ver meer wezen. 

“We zullen nog wat verder gaan. 

Je hoeft echt niet te vrezen.” 

 

Bij de stal daar vinden zij 

een plekje bij de dieren 

Jezus zijn geboorteplaats;  

wij mogen dat nu vieren. 

 

Luister naar de stille nacht, 

zie het in de sterren. 

Engelen, zij zingen zacht, 

roepen ons van verre:  

‘Kom naar de stal van Bethlehem.’ 

Tussen de dieren vinden wij Hem  

want daar is Hij geboren 
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♫  Even Stil 

Even stil, even zacht, 

even denken aan die koude nacht. 

Kindje in de kribbe, herdertjes die bidden, 

schapen liggen in de wei: 

haast alweer een jaar voorbij. 

 

Kaarsjes aan, lichtjes uit, 

eng’len spelen op een gouden fluit. 

Koningen van verre, reisden met de sterre: 

zochten al zo lang het kind, 

kleine Jezus zo bemind. 

 

Witte sneeuw, witte nacht, 

kinderen op aarde zingen zacht. 

Zingen van de vrede, ‘t is al lang geleden: 

engelen met een gouden stem, 

zongen toen in Bethlehem. 

 

♫  De droom van Jesaja 

Er is een eeuwenoude droom  

die door de wereld gaat. Een droom waarin de vrede wint  

en haat niet meer bestaat 

Waarin een zwaard een ploegschaar wordt,  

de wapenmarkt is ingestort 

Een droom waarin het veilig is op straat 

 

Refrein: Droom maar, geef maar door,  

vertel het aan elkaar. 

Pak het op en zeg het voort  

en geloof in wat je hoort. 

Dromen worden waar. 

 

 

 

 



 4 

Er is een eeuwenoude droom  

die steeds wordt doorverteld. 

Een droom waarin je veilig bent  

voor onrecht en geweld. 

Waarin een kind speelt met een slang 

Geen mens, geen dier is er nog bang. 

Een droom die ons een nieuwe tijd voorspelt. Refrein 

 

Er is een eeuwenoude droom  

die mensen uitzicht biedt.  

Een droom waarin geluk het wint 

van wanhoop en verdriet. 

Waarin een nieuw begin ontstaat,  

een kind dat weer Gods wegen gaat 

Een droom waarin je licht en liefde ziet.                  Refrein  

 

♫  OPENINGSLIED: Wij komen tezamen            

Wij komen tezamen onder 't sterre-blinken 

een lied moet weerklinken voor Bethlehem. 

Christus geboren, zingen d'engelenkoren. 

 

Refrein:  Kom laten wij aanbidden   (3x)  

Onze Heer! 

 

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre 

zij volgden Zijn sterre naar Bethlehem. 

Herders en wijzen komen Jezus prijzen   

Refrein 

 

Ook wij uitverkoren mogen U begroeten 

en kussen Uw voeten Emmanuël. 

Wij willen geven hart en geest en leven   

Refrein 

 

 

BEGROETING EN INLEIDING 
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♫  LOFZANG  

Eer zij God in deze dagen, 

eer zij God in deze tijd 

Mensen van het welbehagen 

roept op aarde vrede uit.  

 

Refrein:  Gloria in excelsis Deo  (2x) 

 

Eer zij God die onze Vader 

en die onze koning is. 

Eer zij God die op de aarde 

naar ons toe gekomen is.  

Refrein 

 

Lam van God, Gij hebt gedragen 

alle schuld tot elke prijs, 

geef in onze levensdagen 

peis en vreé, kyrieleis.                         

Refrein    

 

GEBED 

 

KERSTVERHAAL: 

Uit het Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas  

 

In die tijd wilde de Romeinse keizer Augustus laten tellen hoeveel 

mensen er in zijn hele rijk woonden. 

Daarom stuurde hij een soldaat op een paard naar de steden en de 

dorpen, ook naar Nazareth, waar Maria en Jozef woonden.  

Hij ging midden op het plein staan, blies op zijn trompet en riep: 

‘Jullie moeten allemaal je naam laten opschrijven, en dat moet je 

doen in de plaats waar je geboren bent’.  

Maria en Jozef keken elkaar aan.  

Jozefs familie kwam uit Bethlehem.  

Hij was heel in de verte familie van David,  

die vroeger koning was van Israël.  

‘We moeten op reis naar Bethlehem’, zei Jozef. 
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Hun kindje zou al bijna geboren worden, maar toch moesten ze 

gaan. Met een ezeltje gingen ze op weg.  

Het was wel een paar dagen lopen.  

 

♫  Lied: Op weg naar een stal 

Refrein:   Ik ben op weg naar een stal, 

     de huizen zijn me te mooi,  

     misschien dat ik dromen zal, 

                 als ik slapen durf in het hooi. 

 

Ik zoek me een moeder die wacht 

een vader die zwijgt en begrijpt 

geduld is een vruchtbare nacht  

waarin een mensenzoon rijpt.     Refrein 

 

Ik groei in de slaap van een man 

de pijn van een meisje dat bidt 

behoedzamen horen ervan 

en herders stamelen dit.   Refrein 

 

En zomaar een kind met een fluit 

een bedelaar boordevol lied 

ze gaan er vannacht nog op uit 

mijn naam vergeten ze niet.      Refrein 

 

 

Verteller:  

Eindelijk kwamen ze in Bethlehem aan.  

Ze wilden slapen in de herberg, maar er was geen plaats voor hen.  

Daarom sliepen ze die nacht in een stal. En daar, in die stal,  

werd het kindje geboren. Ze gaven het de naam Jezus, dat betekent: 

‘God redt’. Maria pakte het kindje met doeken warm in en legde 

het in de kribbe, dat is de voerbak voor de dieren. 
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♫  Stille nacht  

Stille nacht, heilige nacht,  

alles slaapt, sluimert zacht. 

Eenzaam waakt het hoogheilige paar, 

lieflijk kindje met goud in het haar 

sluimert in hemelse rust  (2x) 

 

Stille nacht, heilige nacht,  

Zoon van God! Liefde lacht, 

vriend’lijk om Uwe God’lijke mond. 

Nu ons slaat de reddende stond, 

Jezus, van Uwe geboort’!   (2x) 

 

Stille nacht, heilige nacht,  

Herders zien ‘t eerst Uw pracht. 

Door der engelen, alleluja, 

galmt het luide van verre en na: 

Jezus de Redder is daar   (2x) 

 

Verteller:  

Die nacht waren er een eind verderop herders in het veld. 

Plotseling stond er een engel voor hen in een stralend licht.  

De herders schrokken, maar de engel zei: ‘Wees niet bang,  

ik heb goed nieuws voor jullie en voor alle mensen:  

vandaag is er een Redder geboren in de stad van David.  

Ga hem maar zoeken.  

Het is een kindje dat in doeken is gewikkeld en in een kribbe ligt.’  

Opeens kwamen er uit de hemel nog meer engelen. Ze zongen: 

‘Eer aan God in de hoge, vrede op aarde aan zijn geliefde mensen!’ 
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♫  Away in a manger 

Away in a manger, no crib for a bed 

The little Lord Jesus laid down his sweet head 

The stars in the bright sky look’d down where He lay 

The little Lord Jesus asleep in the hay 

 

The cattle are lowing, the baby awakes 

But little Lord Jesus no crying he makes 

I love Thee, Lord Jesus! Look down from the sky 

And stay by my side until morning is nigh 

 

Be near me Lord Jesus, I ask Thee to stay 

Close by me forever and love me I pray! 

Bless all the dear children in Thy tender care 

And fit us for Heaven to live with Thee there 

 

 

Verteller: 

Toen de engelen waren weggegaan, zeiden de herders tegen elkaar: 

‘Laten we naar Bethlehem gaan om te zien wat daar gebeurd is.’  

Haastig gingen ze op weg naar Bethlehem,  

en daar vonden ze Maria en Jozef en het kindje dat in de kribbe 

lag. Het was precies zoals de engel gezegd had,  

en de herders werden heel blij.  

Ze vertelden wat de engel over dit kind had gezegd,  

en iedereen die het hoorde stond er verbaasd over.  

Maria bewaarde al deze woorden in haar hart  

en overdacht ze bij zichzelf. 
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♫ LIED: 't is geboren het Goddelijk Kind 

Refrein:      ‘t Is geboren het God’lijk Kind, 

  komt herders speelt op uw feestschalmeien. 

  ‘t Is geboren het God’lijk Kind, 

  dat ons allen zo teer bemint. 

 

‘k Zie een engel die daar gezwind  

dalend over de groene weiden. 

‘k Zie een engel die daar gezwind  

bij hun schaapkens de herders vindt.  Refrein 

 

Schrik niet herders wees blij gezind 

laat uw schaapkens in die valleien. 

Schrik niet herders wees blij gezind 

daar gij eerst de Verlosser vindt.  Refrein 

 

In een stal ligt dat God’lijk Kind 

op wat stro moet zijn leden spreien. 

In een stal ligt dat God’lijk Kind 

waar zijn moeder ‘t in doeken windt.      Refrein 

 

OVERWEGING 

 

♫  TUSSENZANG: Onderweg 

Nu valt de nacht 

zacht als de sneeuw 

en alles staat stil in de kou. 

Valt er van ver 

een ster op mijn pad, 

dan neem ik hem mee voor Jou. 

 

Stil staan in het woud  

donker en oud, 

de sparren versteend op wacht. 

Het licht komt van ver, 

van lichtjaren her 

en ik ben onderweg. 
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Nu is de nacht 

zacht als de sneeuw, 

de hemel als ijs zo blauw. 

Ik draag een ster 

van ver in mijn hand,  

ik ben onderweg naar Jou. 

 

Nu valt de nacht 

zacht als de sneeuw 

en alles staat stil in de kou. 

Ik draag een ster 

van ver in mijn hand, 

ik ben onderweg naar Jou. 

 

VOORBEDEN      

Bij elke voorbede wordt een kaarsje bij de kerststal geplaatst 

 

Voorganger:  

Jezus was gastvrij, want God is gastvrij:  

voor Hem hoort iedereen erbij,  

en heeft iedereen recht op een goed leven.  

Jammer genoeg is dat in onze wereld niet vanzelfsprekend.  

Veel mensen krijgen niet wat ze nodig hebben,  

of worden buitengesloten.  

Laten we bidden,  

of God zijn licht wil laten schijnen in onze harten:  

Kind:  

Vanavond bidden we voor alle kinderen die geboren worden in 

arme gezinnen, die niet genoeg te eten krijgen,  

en niet naar school kunnen of naar een dokter als ze ziek zijn.  

We zetten een lichtje bij de stal om te laten zien dat we aan hen 

denken, en we vragen:  

Lieve God, laat er mensen zijn die hen helpen en zeggen:  

wij staan voor je klaar!  



 11 

Kind:  

We bidden voor alle mensen die er vanavond niet bij kunnen zijn, 

omdat ze ziek zijn of in een verpleeghuis moeten blijven,  

of die niemand hebben om kerstmis mee te vieren.  

Dit lichtje wil zeggen:  

wij denken aan jullie, en daarmee zijn jullie er toch een beetje bij.  

En we vragen: Lieve God, wees bij hen met uw licht.  

 

Kind:  

We bidden voor kinderen die denken dat ze er niet bij horen,  

die gepest worden op school of die geen fijn thuis hebben.  

Met dit lichtje zeggen wij: kom er maar bij, jij hoort erbij!  

En we vragen:  

Lieve God, help de grote en kleine mensen om hen heen te 

begrijpen, dat ze die kinderen veel verdriet doen;  

help hen om in plaats van pijn, liefde en vriendschap te geven.  

Voorganger:  

We bidden voor de mensen uit onze parochie en uit onze eigen 

omgeving die gestorven zijn, en die wij missen.  

 

intenties 

 

Ook voor hen zetten wij een lichtje bij de stal, en wij vragen:  

Lieve God, laat hen wonen in uw licht, in uw vrede.  

En tot slot bidden we even in stilte voor onszelf:  

uit dankbaarheid voor alles wat goed en mooi is in ons leven,  

en om troost en hulp bij wat moeilijk en verdrietig is. 

 

stilte  
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Lieve God,  

luister naar onze gebeden, zo vragen wij U,  

blijf bij ons met uw liefde en uw zorg,  

U, die onze Vader bent, en tot wie wij bidden  

met de woorden die Jezus ons geleerd heeft:  

       

Onze Vader 

die in de hemel zijt,   

Uw naam worde geheiligd,  

Uw rijk kome,  

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood,  

en vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,  

en breng ons niet in beproeving,  

maar verlos ons van het kwade.  

Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 

SLOTWOORDJE 

Ik wou dat ik erbij was geweest,  

toen, in de velden bij Bethlehem.  

Dan had ik de engelen horen zingen,  

net als de herders.  

En dan was ik met hen meegegaan  

om het kindje te zoeken.  

Dan had ik het met eigen ogen kunnen zien:  

in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.  

Dan had ik Maria gevraagd  

of ik het misschien eventjes vast mocht houden.  

En als dat dan mocht,  

had ik het heel zachtjes een kusje gegeven. 

WEGZENDING EN ZEGENBEDE  
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♫ SLOTLIED: Midden in de winternacht 

Midden in de winternacht ging de hemel open 

Die ons heil ter wereld bracht, 

antwoord op ons hopen 

Elke vogel zingt zijn lied,  

herders waarom speelt gij niet? 

laat de citer slaan, blaast uw fluiten aan. 

laat de bel, laat de trom, 

laat de bel-trom horen: Christus is geboren. 

 

Vrede was er overal; wilde dieren kwamen 

bij de schapen in de stal en zij speelden samen. 

Elke vogel zingt zijn lied, 

herders waarom speelt gij niet? 

Laat de citer slaan, blaast uw fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom, 

laat de bel-trom horen: Christus is geboren. 

 

Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen 

Want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 

Elke vogel zingt zijn lied, 

herders waarom danst gij niet? 

Laat de citer slaan, blaast uw fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom,   

laat de bel-trom horen, Christus is geboren. 

  

Ziet, reeds staat de morgenster 

stralend in het duister. 

Want de dag is niet meer ver,  

bode van de luister, 

die ons weldra op zal gaan. 

Herders blaast uw fluiten aan 

Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-rom, 

keere om, keere om, laat de bel-trom horen: 

Christus is geboren! 
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Kindje wiegen 

Wij nodigen jullie van harte uit om de streaming van het  

Kindje wiegen te volgen; morgen om 14.00 uur op 

www.kerkdienstgemist.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

WIJ WENSEN IEDEREEN 

 EEN ZALIG KERSTFEEST! 
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