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Meezingen met de voorzangers 
Vanavond niet, voor onszelf en elkaar 
Hoogstens met dichte mond wat mee-
neuriën 
Het voelt ongewoon, raar. 
 

Lied: Nu zijt wellekome 
Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer, 
Gij komt van al zo hoge van al zo veer, 
Nij zijt wellekome van de hoge hemel neer, 
hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyrieleis.                         
 
Christe kyrieleison, laat ons zingen blij, 
daarmee'd ook onze leisen beginnen vrij. 
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht 
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht. 
Kyrieleis. 
 
D'Herders op de velden hoorden een nieuw lied. 
Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 
Gaat aan geender straten en zij zult Hem vinden klaar. 
Bethlehem is de stede, daar 't is geschied voorwaar. 
Kyrieleis. 
 

Tekst: Corona 
Toen 
in een huis 
waar deuren noch vensters sloten 
werd een Kind geboren. 
 
Herders 
zonder huis 
hoorden het, kwamen erop af 
en mochten binnen. 
En wij, 2020 jaar later 
moeten op afstand, buiten blijven staan 
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Wijzen 
ver van huis 
zagen het, kwamen erop af 
en mochten binnen. 
En wij, 2020 jaar later 
moeten op afstand, buiten blijven staan  
 
Ook vandaag 
is de deur open 
staat de stal klaar. 
Hier is ruimte voor velen 
maar plaats voor slechts enkelen  
 
Lied: 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. 
 

Toen zij er te Bethlehem kwamen, 
daar schoten drie stralen door-een; 
een straal van omhoog zij verna-
men, 
een straal uit het kribje beneen; 
Toen vlamd'er een straal uit hun ogen 
en viel op het Kindeke teer; 
zij stonden tot schreiens bewogen, 
en knielden bij Jezus neer. 

 

Instrumentale muziek 
 
                            Het licht wordt binnengebracht. 
                 Bij binnenkomst van de pastor zingt het koortje 
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Openingslied: Wij komen tezamen 
 
Wij komen tezamen onder 't sterreblinken    
een lied moet weerklinken voor Bethlehem. 
Christus geboren zingen d'engelenkoren 
komt, gaan wij Hem aanbidden (3x) onze Heer. 
 

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre 
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem. 
Herders en wijzen komen Jezus prijzen. 
Komt, gaan wij Hem aanbidden (3x) onze Heer 
 
Ook wij uitverkoren mogen U begroeten 
en kussen Uw voeten, Emmanuël. 
Wij willen geven hart en geest en leven. 
Komt, gaan wij Hem aanbidden (3x) 
 
Welkom 
Aan u allemaal  
vanavond hier in deze kerk, 
of thuis voor de livestream viering 
in afwachting van de geboorte van Jezus. 
Weet u welkom, 
om welke reden dan ook u hier bent. 
 
Welkom 
om in de beperkingen van deze tijd 
op gepaste afstand  
maar in gedachten dicht bij elkaar 
hier samen te vieren, 
samen kerk te zijn. 
We hebben het zo nodig. 
Een virus creëert letterlijk afstand 
terugdeinzen voor een andere mens 
Terwijl we er zo naar kunnen hunkeren 
die warme hand 
die lieve omhelzing 
juist in moeilijke tijden steunen op elkaar, 
uitkijken naar iets moois, iets liefs 
iets ontroerends 
wat ons weer een beetje moed geeft  
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en kracht om door te kunnen gaan 
 
Van harte welkom, 
Wij wensen u, en ons, een bijzondere viering toe. 
 
Welkom door pastor van Dooren 
 
Openingsgebed 
 
Goede God, 
Die als een verre stem klinkt in ons bestaan, 
U die ons roept om niet ons eigen heil te zoeken, 
maar warmte te geven. 
Om zelf licht, hand, wegwijzer, broer en zuster te zijn, 
wees de bron die het kind in ons wakker houdt. 
Dan zullen wij klein kunnen worden in onszelf 
en groot aan overgave, en zal er toekomst en vrede zijn 
voor iedereen op aarde, samen mensen  
in de voetsporen van Jezus,  
Uw mens geworden Zoon.  
Amen 
 
 
Ontsteken van de adventskaarsen: 
 
Acclamatie: Op zoek naar de Stilte 
 
Op zoek naar de stilte, de stilte van de nacht 
waar met ongekende kracht de vrede werd 
Geboren in stilte zijn wij op zoek naar stilte. 
 
Het is nu zo koud, zegt men.  
Waar kunnen we warmte vinden?  
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Waar mensen achteloos langs elkaar heen lopen, 
daar wordt het kil en koud, daar bevriezen mensen.  
De eerste kaars nodigt ons uit om zorg en aandacht te hebben 
voor groot en klein, voor zwak en machteloos. 
Dan wordt het warm.                 

 
Ontsteken eerste kaars en gezongen acclamatie   
                          
Het is overal zo donker, zegt men.  
Waar kunnen we licht vinden? 
Waar mensen alleen oog hebben voor geld verdienen en rijk worden 
en niet meer in zorg omzien naar elkaar, 
daar wordt het heel donker en lopen mensen verloren. 
De tweede kaars nodigt ons uit om zorg en aandacht te hebben 
voor arme en misdeelde mensen in de wereld. 
Dan wordt het licht.           

 
Ontsteken tweede kaars en gezongen acclamatie                            

 
Er zijn zoveel mensen die zich ongelukkig voelen, zegt men. 
Waar is het echte geluk te vinden? 
 
Er zijn veel ongelukkige en verdrietige mensen. 
Sommige krijgen ongevraagd een groot kruis te dragen, 
anderen maken zichzelf ongelukkig. 
De derde kaars nodigt ons uit om mensen met verdriet 
of die ziek zijn te troosten en te ondersteunen. 
Dan kan er toch wat blijheid en geluk zijn.    
 
Ontsteken derde kaars en gezongen acclamatie                            

 
Er is een kind geboren, zegt men. 
Een kind dat warmte, licht, geluk en vrede brengt. 
Maar waar is het in onze wereld te vinden? 
 
Dat kind is alleen te vinden  
als mensen echt naar het kind gaan zoeken, 
niet alleen met Kerstmis, maar alle dagen van het 
jaar. 
De vierde kaars nodigt ons uit 
om het kerstkind in onszelf te herkennen, 
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om steeds weer in beweging te komen,  
op zoek naar onze naaste  
voor wie je veel, misschien wel alles kan betekenen. 
Dan breng je warmte, licht, geluk en vrede.   
 
Ontsteken vierde kaars en gezongen acclamatie:     Deze nacht! 
 
Eerste lezing 
 
Met het blote oog niet te zien 
maar in een mensenlichaam verwoestende gevolgen 
verspreidt zich als een lopend vuurtje 
met gevolgen die ons sprakeloos achterlaten 
ziekte, dood, eenzaamheid, faillissementen, zorgen, afstand 
wereldwijd, 
Zingen is een misdaad samen bidden? 
Je mag niet eens naar de kerk afstand houden 
handen wassen 
en hopen dat je gespaard blijft. 
Het kerstgevoel, het kerstkind 
lijkt mijlenver weg.  
Mijlenver weg ... of juist heel dichtbij? 
In alle zorgen en regels gebeuren bijzondere dingen. 
Buren die omzien naar elkaar 
een onverwacht kaartje 
een digitale groet 
en ineens weten we weer  
hoe belangrijk je naaste is, je familie 
je gezondheid en een warm dak boven je hoofd 
samen ergens de schouders onder zetten 
al is het op afstand. 
waardering voor de harde werkers 
begrip voor hen die het er erg moeilijk mee hebben 
en in hun onmacht tegen alle regels schoppen. 
En geloven… al zal het nog moeilijk worden 
het komt goed 



8 

Lied: 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, 
vriendlijk om uwe goddelijke mond, 
nu slaat ons 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 ligt daar (2x) 

 

Tweede lezing: Uit de profeet Jesaja 9,1-6 
 
Mensen die ronddwalen in het donker zien een helder licht.  
Over allen die wonen in duisternis gaat een stralend licht op.  
Gij, God, laat ze zingen van vreugde.  
Gij geeft ze vreugde in overvloed; zij aanbidden U en juichen,  
zoals een volk juicht bij een goede oogst.  
Want een kind is voor ons geboren, een zoon is ons gegeven.  
Met heerschappij wordt Hij bekleed; en deze titels zal Hij dragen: 
'Wonder van Wijsheid, 'Sterke God', 'Vader voor Altijd', 'Vredevorst'. Hij 
zal zorgdragen en vrede brengen voor het volk van David.  
Hij grondvest zijn koningschap op recht en gerechtigheid, nu en altijd. De 
geestdriftige liefde van God brengt dit tot stand. 
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Evangelie: Uit Lukas 2, 1–7  
 
In die dagen werd er een bevel uitgevaardigd door keizer Augustus,  
dat er een volkstelling moesten worden gehouden over heel de wereld. 
Deze volkstelling vond plaats toen Quirinius landvoogd van Syrië was. 
Allen gingen op reis om zich te melden, ieder naar zijn eigen stad. 
Ook Jozef ging op weg, en omdat hij uit het huis en het geslacht van Da-
vid was trok hij vanuit Nazareth in Galilea naar Judea toe, naar Bethle-
hem, de stad van David, om zich daar te melden, samen met Maria, zijn 
vrouw die zwanger was. 
En terwijl zij in Bethlehem verbleven, brak het uur aan dat zij bevallen 
moest. Zij bracht een Zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde Hem 
in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat voor hen geen plaats 
was in de herberg. 
Nu waren er herders in de buurt, die nacht. In het open veld hielden zij de 
wacht bij hun kudde. Plotseling stond voor hun ogen een engel des Heren, 
en de glorie des Heren omstraalde hen. Zij werden zeer bevreesd.  
Maar de engel sprak tot hen: Weest niet bevreesd, want ik verkondig u 
een grote vreugde, die voor heel het volk bestemd is. Heden is u in de stad 
van David een redder geboren: de Heer, de Messias. En dit zal u een te-
ken zijn: Gij zult een pasgeboren kindje vinden, het is in doeken gewik-
keld, het ligt in een kribbe… 
Plotseling was de engel omringd door een schare van 
hemelse machten. Zij verheerlijkten God, en zij riepen: 

Ere zij God in den hoge 
Vrede op aarde in de mensen een welbehagen 

 

 

Overweging  
 
Geloofsbelijdenis 
Wij geloven in vrede, 
die zo zuiver als een pasgeboren kind, 
over de wereld komt. 
Wij geloven in de zoon van God, 
die op aarde geboren werd. 
Hij kwam als een licht in de donkere nacht: 
zonder wetenschap, zonder pracht, zonder rijkdom.  
Wij geloven in de heilige Geest 
die ons inzicht geeft. 
Wij geloven dat er pas vrede komt 
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als wij die in onszelf bewaren, 
en zo tot andere gaan. 
Wij geloven dat die droom van vrede 
ooit waarheid kan worden. 
Wij geloven dat Jezus gekomen is 
om ons daarbij te helpen. 
Wij geloven dat Hij 
ons heeft voorgeleefd 
hoe wij zelf gelukkig kunnen zijn en vredig, 
en zo het geluk en de vrede 
om ons heen te verspreiden. 
Amen. 
 
Voorbeden 
 
Klaar maken van de altaartafel 
 
Lied: Joy to the world 
 
 

Joy to the world, the Lord has 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 Savior 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  
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Collecte 

 
Vg.  Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan   
  worden door God, de almachtige Vader. 
A.   Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,  
  tot lof en eer van Zijn naam, tot welzijn van ons  
  en van heel Zijn heilige kerk. 
 

Gebed over de gaven 
 

God, om ons te raken en te beroeren, 
om Uw woord in ons midden te laten klinken, 
hoorbaar als een mensenwoord, 
bent U verschenen in Jezus van Nazareth, 
kind van mensen, kind aan huis bij U. 
Om ons te raken en te beroeren 
heeft Hij ons leven gedeeld, 
de grootheid en de onmacht, 
de heerlijkheid en de gebrokenheid. 
Hij heeft de wereld bekeken 
met de verwonderde ogen van een kind. 
Hij heeft vragen gesteld 
aan maatschappij en geloof 
zoals een jongeman kan doen. 
Hij heeft gekozen om Zijn weg te gaan 
zoals mensen doen. 

Om ons te raken en te beroeren 
heeft Hij de wereld een nieuw aanschijn gegeven, 
werden beloften waar 
die U van oudsher in mensen had gelegd. 
Daarom danken we U, God 
en zingen U toe met de woorden: 
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Lied: Sanctus 
Sanctus, sanctus, sanctus,  Dominus Deus Sabaoth. 
Sanctus, sanctus, sanctus, Hosannah in excelsis 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Benedictus qui venit in nomine Domini 
 
   Als U kunt wilt U dan nu knielen 
 
Waar Hij het leven raakte 
en Gods glimlach over de schepping bracht 
kwamen mensen weer tot leven. 
Hij haalde de herders van hun verloren velden, 
de koningen uit hun bevroren paleizen 
en blinden uit hun donker bestaan. 
Hij gaf lammen kracht in de voeten, 
melaatsen de zuiverheid van hun huis 
en zondaars de hoop op een heldere toekomst. 
Hij maakte de belofte van Zijn geboorte meer dan waar, 
ook toen Hij de avond voor Zijn lijden en dood 
met Zijn vrienden samen was om tafel en woorden te delen. 
 

Hij nam brood in Zijn handen, 
dankte U, God, voor heel Zijn bestaan, 
brak het brood in een teder gebaar 
en reikte het Zijn leerlingen toe met de woorden: 
Neem en eet, in dit brood wordt de belofte werke-
lijkheid, 
want dit ben ik, mijn lichaam 
dat voor jullie gebroken en gegeven wordt. 
 

Hij nam ook de beker met wijn, dankte U opnieuw 
en gaf hem aan Zijn leerlingen met de woorden: 
Neem en drink, in deze beker wordt uw heil beze-
geld,want dit ben ik, mijn bloed, voor jullie vergo-
ten tot vergeving van zonden. 
Blijf dit doen om mij in uw hart te bewaren. 
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God, wij willen hem gedenken en in ons hart bewaren: 
niet alleen de belofte van Zijn geboorte, 
maar ook Zijn leven en lijden, en dat Hij voortleeft tot vandaag 
bij U en in ons, als een hoop op een toekomst voor eeuwig. 
Wij willen ook onze dierbare overledenen gedenken 
en noemen met name  (Namen noemen). 
Wij hebben hen lief, zij leven voort in ons hart.   

 
Wij bidden om Zijn geest: dat Hij ons heiligen mag,  
zoals herders en koningen, blinden en lammen  
geheiligd werden tot mensen van geloof; 
dat Hij ons in beweging mag brengen 
om zijn Liefde uit te dragen. 
 

Dat wij dit doen in gemeenschap met elkaar, 
met allen die de kring vormen 
waarin Zijn belofte verder leeft. 
Dat wij gemeenschap vormen met elkaar 
en zo U dank en hulde brengen  
met Jezus en in de kracht van Zijn geest, 
vandaag en altijd, tot in eeuwigheid. Amen. 
 

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, 
tot in eeuwigheid.  
Amen. 
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Vredeswens 
Vrede, 
vrede van mijn hart tot jouw hart, 
vrede van mijn handen in jouw handen, 
vrede van mijn voetstappen naar de jouwe, 
vrede en warmte, 
in de donkerste dagen van het jaar. 
Die kerstvrede van de Heer zij altijd met u. 
 
Acclamatie: Vrede op aarde 
 

Liederen tijdens de communie 
 

Lied: O holy night 
 
O holy night! The stars are brightly shining, 
It is the night of our dear Saviour's birth. 
Long lay the world in sin and error pining, 
'Til He appear'd and the soul felt its worth. 
A thrill of hope the weary world rejoices, 
For yonder breaks a new and glorious morn. 

Fall on your knees! O hear the angel voices! 
O night divine, O night when Christ was born; 

      O night divine, O night, O night Divine. 
 

Truly He taught us to love one another; 
His law is love and His gospel is peace. 
Chains shall He break for the slave is our brother; 
And in His name all oppression shall cease. 
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, 
Let all within us praise His holy name. 

Christ is the Lord! O praise His Name forever, 
His power and glory evermore proclaim. 
His power and glory evermore proclaim. 

 
Lied: Midden in de winternacht 
 
Midden in de winternacht, ging de hemel open.  
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
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Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom 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 zingt gij niet  
Laat de citers slaan,  
blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom 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 zingt gij niet  
Laat de citers slaan,  
blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren! 
 
Zie daar 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-bom  
Kere om, kere om, laat de beltrom horen  
Christus is geboren! 
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Lezing na de communie 
Zou dit Kerstmis kunnen zijn? 
De drukte neerleggen,  
drijfveren loslaten,  
emoties laten wegebben,  
om de mens als mens te zien,  
het kind in haar of hem ontdekken,  
en dan ..... 
wie wordt dan niet vertederd,  
wie blijft nog zo hard als de wereld,  
of boos, of jaloers, 
bij het zien van het Kind?  
 
Het Kind brengt jou tot de essentie  
dat liefde iets is dat je krijgt,  
en dat je enkel geven kan  
zoals je het zelf gekregen hebt.  
 
Als je nu, ondanks alle zorgen van deze tijd 
het leven ontdekt  
door binnen te stappen  
in het Licht van de kribbe,  
dan ontdek jij de Liefde  
die God er voor jou heeft ingelegd.  
 
Wees ontroerd  
om het Licht dat jij nog steeds krijgt,  
de Liefde in jouw Leven,  
en wens dat aan anderen toe,  
voor altijd...  
 
Zalig Kerstmis! 
 
Mededelingen 
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Slotgebed 
Laat ons bidden: 
Kerstmis, een dag van licht en vrede. 
Dat kan,  
als we Gods vrede mee naar huis nemen. 
Dat kan,  
als we licht en vrede delen met alle mensen 
die we vandaag en morgen tegenkomen. 
 
Dan worden we zelf licht en vrede  
voor mensen om ons heen.  
Dan ook duurt kerstmis langer dan één dag. 
Dat dit met ons mag gebeuren, 
vragen wij in naam van Hem, 
Jezus Christus, onze leidsman.  
Amen. 
 
Zegen (gezongen): 
 
De Levende zegene en behoede u. 
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten  
en zij u genadig. 
De Levende verheffe zijn aangezicht over U,  
en geve u vrede. 
 
Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons 
Uw aangezicht en wees ons genadig. 
Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons 
Uw aangezicht en geef ons vrede. 
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Slotlied:  Eer zij God in deze dagen 
 
Eer zij God in onze dagen,  
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo,  
gloria in excelsis Deo. 
 
Eer zij God die onze Vader  
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde, 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
Lam van God, Gij hebt gedragen, 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen, 
peis en vreê kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 

 

Toegift:  We wish you a merry Christmas 
 
We wish you a merry Christmas,  .… 
and a happy new year 
Good tidings to you, where ever you are, 
good tidings for Christmas, 
and a happy new year 
 
Wij wensen u prettig kerstfeest, …. 
en ’n gelukkig nieuw jaar. 
Gelukkige dagen voor ieder mens, 
vol vrede en vriendschap,  
dat is onze wens. 
We wish you a merry Christmas,  …. 
and a happy new year 
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Voorganger: Em. Pastoor  Harry van Dooren 

Muziek: Anjo, Dinie, José, Diny, Marcel 
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