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Voorafgaand aan de viering 
 
LIED: CHRISTMAS IS COMING   t & m Joel Raney 
 
Refr:  Christmas is coming, let the church bells ring  

People celebrating the birth of a King,   
Shouting Hosanna till the heavens ring  
Christmas is coming, let the churchbells ring 

 
Christmas is coming, Mary’s baby boy  
bringing us a message of comfort and joy  
Glory hallelujah what a wonderful thing  
Chistmas is coming, let the churchbells ring  
 
Glory filled the heavens, music filled the night  
shepherds heard the angels sing, wise men saw the light. Refr.  
 
O come, o come Emmanuel and ransome captive Israel  
that mourns in lonely exile here until the Son of the God appear  
Rejoice, rejoice Emmanuel, shall come to thee O Israel  
 
Glory filled the heavens, music filled the night  
shepherds heard the angels sing, wise men saw the light. Refr. 
 
OPENINGSLIED: WIJ KOMEN TEZAMEN 
 
Wij komen tezamen onder ’t sterreblinken 
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem. 
Christus geboren, zingen d’engelenkoren. 
 
Refr: Venite adoremus,  

 Venite adoremus,  
 Venite adoremus, Dominum. 

 
 
 



  

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 
 
KRUISTEKEN EN BEGROETING   
 
GEBED OM VERGEVING 
 
Heer, Gij zijt bij ons gekomen om vriend te zijn van iedereen.  
Wij waren niet altijd lief, we maakten wel eens ruzie.  
Heer, geef ons opnieuw uw licht van vrede. 
(een kaars van de adventskrans wordt aangestoken) 
 
Heer, we leefden zo vaak naast elkaar en niet voor elkaar.  
We maakten te weinig tijd en ruimte voor anderen. 
Ons doen en laten was te veel op eigenbelang gericht. 
Heer, geef ons opnieuw Uw licht van liefde. 
(een kaars van de adventskrans wordt aangestoken) 

 
  



  

Heer, wij dachten zo vaak te veel aan krijgen  
en te weinig aan geven en delen.  
We leefden te weinig mee met armen en mensen in nood. 
Heer, geef ons opnieuw Uw licht van vreugde. 
(een kaars van de adventskrans wordt aangestoken) 
 
Heer, ons geloof en vertrouwen in U  
als het Licht van de wereld waren soms zo twijfelend. 
We waren vaak geen lichtend voorbeeld. 
Heer, we willen opnieuw uw licht laten schijnen. 
(een kaars van de adventskrans wordt aangestoken) 

Voorganger: 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden 
vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
 
Allen: Amen. 
 
LOFZANG: EER ZIJ GOD IN DEZE DAGEN  
 
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 toegekomen is. Refr.   
 
Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs  
geeft ons in onze levensdagen peis en vree, kyriëleis. Refr. 
 
OPENINGSGEBED  
(de kaars van het kerstbloemstuk wordt aangestoken) 
 
HET KERSTVERHAAL (met tekeningen van Lewis Lavoie)  
 
In het dorp Nazaret, in Galilea, verscheen de engel Gabriël  
aan een meisje dat Maria heette. Maria was verloofd met Jozef.  
"Wees gegroet”, zei de engel. “God is met je. Van alle vrouwen 
ben jij de gelukkigste.” Maria schrok van die woorden en vroeg 
zich af, wat die groet toch wel kon betekenen. 
 
Maar de engel zei tegen haar: "Wees niet bang, Maria, want 
God houdt heel veel van je en heeft je uitgekozen om moeder 
te worden van een Zoon. Je moet Hem de naam Jezus geven. 
Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd 
worden. 
 
De engel had verteld dat de nicht van Maria, Elisabet, op oude 
leeftijd ook in verwachting was. Op een dag reisde Maria naar 
haar toe en toen zij haar begroette, voelde Elisabet dat het 
kindje in haar buik zich bewoog van blijdschap.   
 
Maria vertelde ook aan Jozef dat ze in verwachting was 
en een kind van God zou krijgen. Zijn eerste gedachte was om 
in stilte bij Maria weg te gaan 
 
Maar in een droom verscheen hem een engel van de Heer.  
Die zei tegen hem: "Jozef, zoon van David, wees niet bang om 
Maria tot vrouw te nemen: Ze heeft dit kind ontvangen van de 
Heilige Geest. Zij zal een zoon op de wereld brengen die Jezus 



  

zal heten." Jozef deed wat de engel had gezegd en ging met 
Maria samenwonen. 
 
Dit alles is gebeurd, opdat uit zou komen wat de Heer gezegd 
heeft door de profeet. Deze zegt: "Kijk, de maagd zal in 
verwachting raken en een zoon op de wereld brengen, en men 
zal Hem de naam Immanuël geven." Dat betekent: God met 
ons. 
 
Kort daarna vaardigde keizer Augustus een wet uit waarin 
stond dat iedereen naar zijn geboorteplaats moest gaan,  
zo zouden alle mensen in het keizerrijk geteld kunnen worden.  
Jozef en Maria, die al gauw haar kind zou krijgen, moesten dus 
op reis. 
 
Omdat Jozef tot het huis van David behoorde, moesten zij 
vanuit Nazareth helemaal naar Betlehem in Judea, de stad van 
David, om zich daar te laten inschrijven.  
 
In die dagen waren ook wijzen uit het oosten op reis. Zij 
hadden een hele bijzondere ster gezien die duidde op de 
geboorte van een koningskind. Zij waren onderweg om dat 
bijzondere Kind geschenken te brengen. 
 
Het was een hele lange en zware reis voor Maria en Jozef. 
Ze waren nu bijna in Betlehem. Het was al laat, dus ze zouden 
gelijk op zoek gaan naar een herberg om daar te overnachten. 
 
De bijzondere ster die de wijzen uit het Oosten de hele weg 
had geleid, bleef boven die kleine stad Betlehem stil staan. 
 
Toen Maria en Jozef eindelijk in Betlehem aankwamen, bleek de 
stad overvol te zijn. De mensen verdrongen zich in de straten. 
Alle huizen en herbergen waren vol. 
 
 



  

Jozef wist dat het kindje elk moment geboren kon worden  
en ging vol bezorgdheid op zoek naar een slaapplaats, maar hij 
vond niets. Uitgeput door de reis zochten ze ten slotte hun 
toevlucht in een stal. En daar werd, midden in de nacht, Maria’s  
kind geboren. Maria wikkelde Hem in linnen doeken en legde 
Hem voorzichtig in een kribbe, een voerbak voor de dieren.  
Er was geen andere plek om het kindje in neer te leggen.  
 
LIED: 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 zingt gij niet? 
Laat de citers slaan, blaast uw fluiten aan. 
Laat de bel, laat de trom, laat de bel trom horen.  
Christus is geboren! 
 
Vrede was het 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 citers slaan, blaast de 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,  
kere om, kere om, laat de bel trom horen. Christus is geboren! 
 
In de velden bij Betlehem hielden herders de wacht bij hun 
kudden. Opeens scheen er een stralend licht in de duisternis en 
verscheen er een engel. De herders schrokken ontzettend, 
maar de engel stelde hen gerust. “Ik breng jullie goed nieuws. 
Vandaag is er in Betlehem een kind geboren dat de redder van 
de hele wereld zal zijn. Jullie zullen Hem vinden in een kribbe.” 



  

 
Toen vulde het nachtelijk duister zich met hemelse wezens 
en de engelen zongen ter ere van God: “Eer aan God in de 
hoge en vrede op aarde aan alle mensen van goede wil.”  
 
“We moeten meteen naar het Kindje gaan kijken”, zeiden de 
herders toen de engelen weer waren verdwenen. Met hun 
schapen haastten ze zich naar Betlehem en al gauw vonden ze 
Maria en Jozef en het kindje.  
 
Opgewonden vertelden ze wat hen was overkomen en wat de 
engel over dit Kind had gezegd. Toen ze weer weggingen, 
prezen ze God.  
 
Na een tijdje waren ook de wijzen uit het Oosten eindelijk in 
Betlehem aangekomen.  
 
Op hun kamelen vonden zij Maria, Jozef en het kindje Jezus  
doordat de ster stil was blijven staan, precies boven de plek 
waar Jezus lag.  
 
Ze vielen op hun knieën en aanbaden het kindje.Toen openden 
ze de kisten die ze bij zich hadden en haalden daar de 
prachtige geschenken uit en gaven die aan Jezus: goud, 
wierook en mirre. 
 
Alle mensen waren blij en dankbaar om de geboorte van Jezus. 
Heel de schepping was blij. De vogels zongen het hoogste lied 
voor de Verlosser die deze nacht geboren was.   
 
En Maria dacht in stilte na over alles wat er gebeurd was. 
 
 
 
 
 



  

Lied: Stille Nacht 
 
Stille nacht, heilige nacht, 
alles slaapt, sluimert zacht.  
Eenzaam waakt het hoog-heilige paar, 
lieflijk kindje met goud in het haar. 
Sluimert in hemelse rust, sluimert in hemelse rust. 
 
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’, Jezus van uwe geboort’! 
 
Stille nacht, heilige nacht, 
herders zien ’t eerst uw pracht 
door der eng’len. Alleluia 
galmt het luide van verre en na.  
Jezus, de Redder, ligt daar, Jezus, de Redder, ligt daar.   
 
WE LEGGEN HET KINDJE JEZUS IN DE KRIBBE 
 
ZEGENING KERSTKIND EN -KRIBBE 
 
WOORDJE DOOR DE VOORGANGER 
 
LIED: IS IN DUISTERNIS GEKOMEN 
 
Is in duisternis gekomen, heeft de zwarte nacht verlicht,  
brak het juk op onze schouders, werd een tastbaar vergezicht. 
Is een sterveling geworden, heeft ons van dichtbij gegroet, 
Heeft zich willen openbaren,  
werd een mens van vlees en bloed. 
 
Wie opnieuw worden geboren gaan voorbij de kille dood.  
Wie in Hem gelooft zal leven, ware wijnstok levend brood. 
 



  

Is genaakbaar klein geworden, heeft ons weergaloos gewenkt, 
Heeft de steppe laten bloeien en het dorre land doordrenkt. 
Draagt een gordel om de heupen van gerechtigheid en trouw, 
Is een rots voor ons geworden, een onwankelbaar gebouw. 
 
Wie opnieuw worden geboren gaan voorbij de kille dood.  
Wie in Hem gelooft zal leven, ware wijnstok levend brood. 
 
Werd het licht voor aller ogen, God gelijk een mensenzoon,  
Heeft niemand willen buitensluiten,  
nam niet plaats op hoge troon. 
Blijft de lamp voor onze voeten, kan door niets worden gestuit, 
Is voorbeeldig onze vrede, gaat voor altijd voor ons uit 
 
GELOOFSBELIJDENIS 
 
Ik geloof in God, die zoveel van de mensen houdt 
dat Hij met ons wilde meegaan door het leven van elke dag 
in zijn Zoon, het Kind van Bethlehem. 
Ik geloof in het Kind van Bethlehem  
dat ook genoemd wordt Emmanuël, God met ons, 
Kind van vrede, verlosser van de wereld. 
Ik geloof in dit Kind voor wie geen plaats was in de herberg 
maar dat met zijn ouders samen een gezin vormde. 
Bij Hem is plaats voor allen. 
Ik geloof in zijn leven voor alle mensen  
waardoor Hij verlossing bracht uit de donkerte van het kwaad. 
Ik geloof, dat wij de kerstboodschap verder kunnen dragen 
door de kracht van de Geest die Hij ons heeft geschonken. 
Ik geloof in het Kerstfeest, elk jaar opnieuw 
en daarom in een wereld van vrede. Amen. 
 
VOORBEDEN  
 
Acclamatie: Dank, lieve God, voor Jezus.  
 
 
 
 
 
 



  

ONZE VADER 
 
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.  
 
KERST-VREDEWENS 
 
VREDESLIED 
 
Vrede, vrede. Vrede, vrede. 
Wij wensen elkaar vrede  
zoals toen in de nacht 
de geboorte van een kind,  
het Licht bij ons bracht. (2x) 
 
 
COLLECTE  

 
Hoewel er vanavond geen mensen in de 
kerk mee kunnen vieren en voorlopig nog 
slechts 30 personen per viering naar de 
kerk kunnen komen, zijn de kosten die we 
maken nauwelijks lager dan normaal. 
Daarom stellen we uw bijdrage aan de 
collecte zeer op prijs. U kunt uw bijdrage 
overmaken op bankrekeningnummer  

NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten 
onder vermelding van ‘collecte’. Voor uw overschrijving kunt u 
ook de weergegeven QR-code gebruiken.  
 
 
 
 



  

SLOTWOORD  
 
ZEGENBEDE EN ZEGEN 
 
SLOTLIED: JOY TO THE WORLD 
 
Joy to the world! the Lord is come; 
Let earth receive her King; 
Let every heart prepare him room, 
And heaven and nature sing, 
And heaven and nature sing, 
And heaven, and heaven, and nature sing. 
 
Joy to the world! the Saviour reigns; 
Let men their songs employ; 
While fields and floods, rocks, hills, and plains 
Repeat the sounding joy, 
Repeat the sounding joy, 
Repeat, repeat the sounding joy. 
 
He rules the world with truth and grace, 
And makes the nations prove 
The glories of His righteousness, 
And wonders of His love, 
And wonders of His love, 
And wonders, wonders, of His love. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

Want een Kind is ons geboren 
 

We mogen delen in de vreugde van de trotse ouders. 
Het kindje lacht de wereld toe. 

In de kribbe strekt het zijn handjes naar ons uit. 
‘Stel je hart voor Mij open’,  

lijkt het te vragen. 
We kunnen onze ogen niet van Hem afhouden. 

Hij weet ons hart te raken. 
Door zijn geboorte  

wordt het kind in ons opnieuw geboren. 
We komen tot leven. 

Zijn weg leidt tot eeuwig leven. 
Dit Kind gaat de wereld veranderen. 

Vreugde in de hele wereld, 
want een Kind is ons geboren. 

(Paul Verbeek) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Zalig Kerstfeest en een 
Gezegend en Gezond 2021! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 


