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Openingslied: Wij komen tesamen 

Wij komen tezamen onder ’t sterrenblinken, 

een lied moet weer klinken voor Bethlehem 

Christus is geboren, zingen d’englenkoren. 

Venite adoremus (3x) Dominum 

 

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre, 

zij volgden de sterre naar Bethlehem. 

Herders en wijzen komen Jezus prijzen 

Venite adoremus (3x) Dominum 

 

- Pastoor Boogers opent de viering  

- Het kerstverhaal  

 

Koorlied 1: Tweeduizend jaar geleden. 

(t.: W.Friederichs/m.J.Bremer) 

 

Kom ga zitten, en luister allemaal. 

We vertellen u bijzonderheden 

van een heel opmerkelijk verhaal. 

Het was wel tweeduizend jaar geleden 

meer dan tweeduizend jaar geleden. 

 

Hoor hoe’t in Judea is gegaan. 

We vertellen het niet zonder reden 

want je hebt er ook vandaag iets aan, 

al was het tweeduizend jaar geleden, 

meer dan tweeduizend jaar geleden. 

 

De geschiedenis begint 

met een heel bijzonder kind 

daarom zijn we bij elkaar 

al tweeduizend jaar-  meer dan tweeduizend jaar! 
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Verhaal 

... Na een lange barre tocht, kwamen Jozef en Maria eindelijk in 

Bethlehem aan en gingen ze op zoek naar een plek om te 

overnachten. 

 

Koorlied 2: Wie weet een plek (t.: W.Friederichs / m.J.Bremer) 

 

Wie weet een plek, wie vindt er 

in deze barre tijd, 

zo midden in de winter, 

een kamer met ontbijt? 

 

Ze zijn vandaag uit Nazareth gekomen. 

Dat wou de keizer in het verre Rome. 

Ze voelen zich verstoten 

want nergens is een bed. 

De deuren zijn gesloten 

de kamers zijn bezet. 

 

Ze reisden wel een week, of nog veel langer. 

Maria is zo moe, want ze is zwanger. 

 

Na alle boze nee’s is 

haar man ten einde raad. 

Want moet die kleine Jezus 

Straks kou leiden op straat?  

 

vervolg Verhaal  

...“Niks mee te maken”, snauwde de onaardige herbergier en sloeg 

de deur met een harde knal dicht. 

 

Koorlied 3: Jozefs klacht (t.: W.Friederichs/m.J.Bremer) 

Hoort niemand mijn stem 

in Bethlehem? 

Heeft niemand hier voor ons een bed? 

Ach was ik maar in Nazareth. 
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We doen niets fouts, we doen niets kwaads 

waarom is er voor ons geen plaats? 

Hoort niemand mijn stem 

in Bethlehem? 

 

Straks krijgt Maria hier een kind 

dat huilt van pijn en kou en wind. 

Ze laten ons hier zomaar staan. 

Wat doen ze kleine Jezus aan? 

 

Hoort niemand mijn stem 

in Bethlehem? 

 

vervolg Verhaal  

... En die nacht, daar in de stal, tussen en os en de ezel, werd het 

kindje geboren en ze noemden hem Jezus. En bij gebrek aan een bed 

legden ze hem in de kribbe, gehuld in een deken op een zacht laagje 

stro. En die nacht scheen een heldere ster boven de stal in 

Bethlehem, alsof hij wilde zeggen; de nieuwe koning is geboren! 

 

Koorlied 4: Brightest and best (m.: M.Archer) 

 

Brightest and best of the sons of the morning, 

Dawn on our darkness and lend us Thine aid; 

Star of the East, the horizon adorning, 

Guide where our infant Redeemer is laid. 

 

Cold on His cradle the dewdrops are shining; 

Low lies His head with the beasts of the stall; 

Angels adore Him in slumber reclining, 

Maker and Monarch and Savior of all! 

 

Say, shall we yield Him, in costly devotion, 

Odors of Edom and off’rings divine? 

Gems of the mountain and pearls of the ocean, 

Myrrh from the forest, or gold from the mine? 
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Vainly we offer each ample oblation, 

Vainly with gifts would His favor secure; 

Richer by far is the heart’s adoration, 

Dearer to God are the prayers of the poor. 

 

Brightest and best of the sons of the morning, 

Dawn on our darkness and lend us Thine aid; 

Star of the East, the horizon adorning, 

Guide where our infant Redeemer is laid. 

 

vervolg Verhaal 

(kort stukje!) 

...De engelen vertelden hen van de geboorte van Jezus en ze besloten 

om direct langs te gaan. En velen zouden hun voorbeeld volgen. 

 

Koorlied 5: Ding dong merrily 
 

Koorlied 4: Ding dong merrily (arr.: D.Willcocks) 

Ding dong merrily on high, 

In heav'n the bells are ringing: 

Ding dong! verily the sky 

Is riv'n with angel singing 

Gloria Hosanna in excelsis! 

 

E'en so here below, below, 

Let steeple bells be swungen, 

And "Io, io, io!" 

By priest and people sungen 

Gloria Hosanna in excelsis! 

 

Pray you, dutifully prime 

Your matin chime, ye ringers, 

May you beautifully rime  

your evetime song, ye ringers…  

Gloria Hosanna in excelsis! 
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De pastoor spreekt een kerstwens uit en vervolgt met de oproep tot 

de Voorbeden: 

 

Lieve God,  

wij danken U voor Jezus, uw Zoon.  

Hij werd geboren in een kribbe  

en is naar ons toegekomen om alle mensen te helpen. 

Leer ons te leven zoals Jezus het heeft voorgedaan. 

Dan zal de wereld er nog mooier uit gaan zien. 

Laat ons bidden – allen:  Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 

 

Lieve God,  

wij bidden U voor de kinderen en grote mensen  

die op de vlucht zijn voor oorlog  

en hun eigen land hebben moeten verlaten.  

Dat zij mensen vinden die hen met liefde opnemen  

en goed voor hen zorgen. 

Laat ons bidden - allen:  Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 

 

Lieve God,  

wij bidden U om vrede op aarde.  

Dat alle mensen die ruzie maken  

en alle landen die met elkaar in oorlog zijn,  

elkaar de hand geven en vrede sluiten. 

Laat ons bidden -  allen:  Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 

 

Allen (gezegd) 

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. Amen. 
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Zegen en wegzending 

 

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 zingt gij niet? 

Laat de citers slaan; blaast uw 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 danst gij niet? 

Laat de citers slaan; blaast uw fluiten aan; 

Laat de bel, laat de trom , laat de beltrom horen: 

Christus is geboren! 

 

Zalig Kerstfeest! 


