
1 

 

 
 

 

 

Dienst op zondag 25 december 2016, Eerste Kerstdag, om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk 

 

Voorganger: ds. Peter van der Schans 

Organist: Gert van der Schoor 

Zang: kinderKerstkoor o.l.v.  

Caroline Lange en Annemarijn van der Linden 

 

Protestantse gemeente te IJsselstein 

 

 

De paaskaars brandt 

 

Om bij stil te staan: 

 

dromen  

van vrede  

de wereld  

omgekeerd  

kind ons geboren  

Immanuël  

 

goede God  

wij danken u  

dat wij in Jezus  

het visioen van de wereld 

omgekeerd  

kunnen herkennen  

heelheid  

te midden van alle  
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gebrokenheid 

 

 
 

WE ZINGEN VOORAF 

 

Het kinderKerstkoor  zingt: ‘Heel gewoon’ 

 

Heel gewoon, heel gewoon.  

Niemand had ’t zo verwacht. 

Geen paleis of een dure woning,  

wie had dat ooit gedacht. 

 

Door te worden als een kind, heel eenvoudig, 

door te worden als een kind, heel klein, 

kon Hij onze Koning worden,  

kan Hij de Redder zijn. 
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Het kinderKerstkoor  zingt: ‘Knoop ’t in je oren’ 

 

Knoop het even in je oren 

Jezus de Koning van je hart 

is in Bethlehem geboren. 

Het begin van een nieuwe start. 

 

Halleluja (8x) 

 

Gloria (8x) 

 

Ere zij God (4x) 

 

Knoop het even in je oren 

Jezus de Koning van je hart 

is in Bethlehem geboren. 

Het begin van een nieuwe start. 

 

We zingen: Lied 477:1 en 2 

 

1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 

komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 

Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

2. De hemelse engelen 

riepen eens de herders 

weg van de kudde naar ’t schamel dak. 

Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
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Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

We worden stil 

 

De dienstdoende ambtsdragers komen binnen 

 

De voorganger heet allen welkom 

 

AAN HET BEGIN 

 

Staande zingen van het eerste lied: Psalm 98:3 en 4 

 

3. Laat heel de aard' een loflied wezen, 

de psalmen gaan van mond tot mond. 

De naam des Heren wordt geprezen, 

lofzangen gaan de wereld rond. 

Hosanna voor de grote Koning, 

verhef,bazuin,uw stem van goud, 

de Heer heeft onder ons zijn woning, 

de Heer die bij ons intocht houdt. 

 

4. Laat alle zeeën, alle landen 

Hem prijzen met een blij geluid. 

Rivieren klappen in de handen, 

de bergen jubelen het uit. 

Hij komt, Hij komt de aarde richten, 

Hij komt, o volken weest verblijd, 

Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 

zijn heil en zijn gerechtigheid. 

 

Stil gebed 

 

Groet: 

v.: Een Kind is ons geboren! 

a.: Een Zoon is ons gegeven. 

v.:Zijn naam zal zijn: Immanuël. 

a.: God is bij ons. 

v.: Kom, en maak het allemaal mee! 

 

v.: Eer aan God in de hoogste hemel, 

a.: en vrede op de aarde voor alle mensen die hij liefheeft.  

v.: De vrede van God zij met u en met jou! 

 

Het kinderKerstkoor  zingt: ‘Vredegroet’ 

 

1. Vrede voor jou en vrede voor mij. 

Vrede voor wie het wil horen. 

Vrede begint met iets kleins als een kind. 
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Zo wordt de vrede geboren. 

Refrein: 

Knoop de vrede in je oren. 

Neem de vrede in je mond. 

Neem de vrede in je handen. 

Draag hem mee de wereld rond. 

Vrede, vrede. Vrede overal. 

 

2. Vrede voor hem en vrede voor haar. 

Vrede op aarde voor mensen. 

Vrede voor alles wat ademt en leeft. 

Vrede om verder te wensen. 

Refrein 

 

3. Vrede voor jullie en vrede voor ons. 

Vrede om in te geloven. 

Vrede van God die de wereld omspant. 

Vrede gaat alles te boven. 

Refrein 

 

Bemoediging: 

v.: De Naam van God is ‘Ik zal er zijn’ 

a.: O HEER, wees hier vandaag aanwezig! 

v.: Uw Naam is dat u mensen helpt! 

a.: O HEER, kom ons te hulp! 

Amen! 

 

De gemeente gaat weer zitten 

 

Bij de aangestoken Adventskrans 

 

Voorganger 

Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef zij maken het mee en vertellen het mij. Vier J’s die samen 

de vijfde verwachten en de zesde J ben JIJ! 

 

Hannah  

Jesaja spreekt het woord van God het klinkt haast als een bede. Het eerste kaarsje het lichtje 

van de vrede 

 

Eline 

Johannes roept het woord van God, herhaalt het vele keren. Het  tweede kaarsje “het lichtje 

van bekeren” 

 

Hannah  

Jakobus schrijft het woord van God aan rijken en verachten: Het derde kaarsje “van 

verwachten” 

 

Eline 

En Jozef hoort het woord van God, een engel komt van boven: Het vierde kaarsje van 

“geloven” 
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Hannah  

En Jezus is het woord van God, kind ons door Hem gegeven: 

 

Eline 

De zoon van God, Maria’s zoon is in de nacht geboren, zing juich met alle engelen mee, laat 

iedereen het horen.  

 

Hannah  

Ik steek de grote kaars nu aan, licht dat wij mee beleven.  

Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef zij maken het mee en vertellen mij. Vier J’s die samen de 

vijfde verwachten en de zesde J ben JIJ! 

 

Hannah  

Lichtje van vrede, lichtje van bekeren, lichtje van verwachten, lichtje van geloven, lichtje dat 

wij mee beleven 

 

Eline 

Wij staken al die kaarsjes aan:  

Licht als de morgenstond. Steek jij het zesde kaarsje aan: 

God maakt de lichtkring rond. 

 

Het kinderKerstkoor  zingt: ‘Als kaarsjes in de nacht’ 

 

1. Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, 

dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. 

En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’ 

jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn. 

 

2. Jezus zegt dat hij ieders kaarsje ziet 

of het helder licht geeft, of ook bijna niet. 

Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn 

jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn. 

 

v.: Het is nu tijd, 

het licht breekt door! 

Het donker is voorbij. 

Het is nu tijd, 

het licht is hier! 

Gods licht voor jou en mij. 

 

Wie dat wil kan een kaarsje aansteken. Er zijn drie plekken in de kerkzaal waar dat mogelijk 

is. 
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Het kinderKerstkoor  zingt: ‘Twinkel, twinkel kleine ster’ 

 

1.Twinkel, twinkel kleine ster, 

Ik zie jou al van heel ver 

Met jouw stralen zij aan zij 

Maak jij alle mensen blij 

Twinkel, twinkel mooie ster, 

Ik zie jou al van heel ver. 

 

2.Twinkle, twinkle, little star, 

how I wonder what you are! 
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Up above the world so high, 

like a diamond in the sky. 

Twinkle, twinkle, little star, 

how I wonder what you are! 

 

Het kinderKerstkoor  zingt: ‘Droom maar raak’ 

 

1. Droom maar raak, want ik maak een nieuwe vredestijd. 

Stel je voor dat een lam bij de wolven spelen kwam. 

Ze liepen in de wei en een jongen zat erbij. 

Refrein: 

Nu is het licht, 

want het Kerstfeest is in zicht. 

Wat een vrolijk, blij bericht. 

 

2. Zeg het dan, zing ervan, een engel kwam bij jou. 

Stel je voor dat een kind al het donker overwint 

als teken van Gods trouw, zeg het iedereen maar gauw!  

Refrein 

 

3. Je gezicht is verlicht, de hemel lacht je toe. 

Stel je voor dat de wens van Gods liefde in een mens, 

je mond weer zingen doet en je weet het: God is goed!  

Refrein 

 

4. In de nacht, lang verwacht, ver weg van Betlehem… 

In een stal ligt het kind en een nieuwe tijd begint. 

Eerst droomden wij van Hem en nu horen wij zijn stem!  

Refrein 

 

 
 

Gebed, besloten met zingen: Heer, ontferm U! 
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God, 

dank U dat wij de geboorte van Uw Zoon meemaken  

waar engelen spreken over vrede op aarde. 

Dank U dat herders toen zijn gaan kijken  

om het kind van vrede te zien in een voerbak.  

Zo weten wij met Jozef en Maria, 

dat het Kind, Uw Zoon, gekomen is om ons te redden. 

En wij mogen het ook meemaken; 

hier in de kerk. 

Maar er zijn zoveel mensen 

die niet in vrede leven; 

die bang zijn om wat er in de wereld om hen heen gebeurd; 

die oog in oog staan met de dood –  

door geweld en oorlog, door ziekte en zeer; 

die geen dak meer boven hun hoofd hebben, 

omdat het kapot is gemaakt door bommen; 

die geen eten en drinken krijgen 

en al helemaal geen lekker Kerstmaal. 

Voor al die mensen die heel moeilijke dingen meemaken 

bidden en zingen we samen: 

… 

 

We zingen (loflied): ‘Gloria’ uit Taizé. We zingen het in canon met drie partijen: kinderen, 

linkerhelft en rechterhelft. We zingen het één keer samen en dan twee keer in canon. 

 

 
 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om de opening van het Woord: 

 

Here God, 

vandaag is het feest:  

Jezus is geboren.  

Uw licht schijnt waar het donker is.  

Laat ons het goede nieuws daarover goed horen. 

Hier in de kerk, in de nevendienst 

en bij mensen thuis. 

Laat uw licht ook in ons hart zijn.  

Laat het zichtbaar worden in de manier  

waarop wij met elkaar leven.  

Zo eren wij u en zijn wij goed voor elkaar.  

Amen. 
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Het kinderKerstkoor  zingt: ‘Zeg eens herder’ (Lied 485) 

 

1. Zeg eens herder, waar kom jij vandaan? 

Ik heb eens gekeken in een oude stal. 

Daar zag ik een wonder dat ‘k vertellen zal. 

 

2. Zeg eens herder wat heb jij gezien? 

‘k Zag een os en ezel bij een voederbak. 

‘t Was er koud en donker, tocht kwam door het dak. 

 

3. Zeg eens herder, zag je daar nog meer? 

Ja, ik zag een kindje, huilend van de kou 

en daarbij stond Jozef die ‘t warmen wou. 

 

4. Zeg eens herder, zag je soms nog meer? 

‘k zag toen hoe Maria ’t kind in de armen nam. 

Os en ezel keken, ook een heel klein lam.  

 

5. Zeg eens herder, is het lief en schoon? 

Schoner dan het zonlicht, schoner dan de maan,  

schoner dan de hemel, waar de sterren staan. 

 

6. Zeg eens herder, heeft het iets gevraagd? 

Ja, het vroeg om liefde, schatten vraagt het geen. 

Laten wij nu allen, gaan tot hem alleen. 

 

Gesprek met de kinderen: 

 

Ik: “Vandaag is het kerstfeest. We vieren de geboorte van Jezus. De boodschap van de ster 

wordt zichtbaar.” 

Ik laat een 'mensenslinger' zien. 
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“Dit is niet zomaar een slinger. Kunnen jullie zien wat het zijn? Waarom zou deze slinger 

vandaag hier klaar liggen?” 

De kinderen reageren.  

 

We hadden elke week een nieuw stuk voor de ster. “Kijk, dit is. ..” 

Regina: “Roekoe, wat een feest! Het wordt hier steeds drukker! Wat heerlijk dat we dit met 

elkaar mee mogen maken. Ken je mij nog? Ik ben Rainbow, de duif uit Wonderland. In dat 

land is iedereen gelukkig en mensen helpen elkaar. Ik ben op zoek naar plaatsen in de wereld 

waar dat ook zo is. En vandaag ben ik hier.  

Roekoe, wat een mooie slinger. Alle mensen! Het lijkt hier Wonderland wel... Waar praten 

jullie vandaag over?” 

 

(Het laatste stukje van de ster wordt op de beamer toegevoegd.) 

 

Ik “Over de herders, die de geboorte van Jezus van dichtbij meemaken.” 

 

Regina: “Meemaken? Daar weet ik ook een verhaal over. Ik vlieg met jullie mee!” 

Ik: “Nu vertelde Hanna daarstraks: 

Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef zij maken het mee en vertellen mij. Vier J’s die samen de 

vijfde verwachten en de zesde J ben JIJ! 

 Maarre: Zes j's? Zes? Wat is dat nu voor aantal? Iedereen snapt toch dat er een zevende moet 

zijn? Dat is tenminste een mooi Bijbels getal! 

En ja hoor. Ik weet dat er bij de kindernevendienst een zevende komt. Het is ook een duif. We 

hebben Rainbow al. Maar er komt oog nog een andere duif. Die heet Jona. En weet je wat zo 

bijzonder is? Zijn naam ‘Jona’ betekent ook ‘duif’. Luister straks naar het verhaal van duif 

Jona. 

 

(En dan kan het verhaal over de duif Jona gebruikt worden bij de nevendienst.)   

 

We zingen met de kinderen: het projectlied ‘Maak het mee!’ op de melodie van Lied 444) 

 

Een ster laat mensen weten: 

de nacht gaat snel voorbij. 

God zal ons niet vergeten, 

Hij houdt van jou en mij. 

 

Nu wordt het licht geboren. 

Zo kwetsbaar als een kind 

laat God hier van zich horen. 

De vrede overwint. 
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Het licht wordt door de kinderen meegenomen 

 

Eerste Schriftlezing: Jesaja 52:7-10 

 
7 Hoe welkom is de vreugdebode 

die over de bergen komt aangesneld, 

die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, 

die redding aankondigt en tegen Sion zegt: 

‘Je God is koning!’ 
8 Hoor! Je wachters verheffen hun stem, 

samen barsten ze uit in gejuich, 

want ze zien het met eigen ogen: 

de HEER keert terug naar Sion. 
9 Breek uit in gejubel, 

ruïnes van Jeruzalem, 

want de HEER troost zijn volk, 

hij koopt Jeruzalem vrij. 
10 De HEER ontbloot zijn heilige arm 

ten overstaan van alle volken, 

en de einden der aarde zien 

hoe onze God redding brengt. 

 

We zingen: Lied 486:1 en 2 

 

1. 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, blaas de fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom, 

laat de beltrom horen: 

Christus is geboren. 

 

2. 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, blaas de fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom,  

laat de beltrom horen: 

Christus is geboren! 

 

Tweede Schriftlezing: Lucas 2:6-20 
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6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter 

wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, 

omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. 

8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij 

hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het 

stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet 

bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal 

vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias,  de 

Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een 

doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot 

hemels leger dat God prees met de woorden: 

 

14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel 

en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’  

 

15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten 

we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons 

bekend heeft gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het 

kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind 

was gezegd. 18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 

19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De 

herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien 

hadden, precies zoals het hun was gezegd. 

 

We zingen: Lied 496 

 

1. Een ster ging op uit Israël 

na duizend en één nacht. 

Een oud verhaal werd doorverteld, 

een lied klonk onverwacht. 

Dit was het uur van onze God, 

een mensenzoon gelijk, 

die onze naam draagt en ons lot, 

die nacht begon zijn rijk. 

 

2. De herders hebben het gezien 

in de geboortestal: 

daar was het vrede en sindsdien 

zingt elk dat overal. 

Daar was het leven argeloos, 

verlosten waren zij. 

Dor hout ging bloeien als een roos, 

woestijn werd tot een wei. 

 

3. Gij morgenster en mensenzoon, 

breng ons de nieuwe tijd, 

waarin de wereld wordt bewoond 

door uw gerechtigheid. 

Dan is uw heil aan ons geschied, 

u allen even na, – 
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dan zingt de schepping weer dit lied 

tot in de gloria. 

 

Verkondiging: 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus! 

 

Dit wilt u meemaken! Ik hoop van harte, dat dit zo bij u leeft. Dat u met hoofd, hart en handen 

gekomen bent om dit Kerstfeest mee te maken! En dat onze viering er goed aan meewerkt.  

Maak het mee! Zo klinkt het als er ergens iets bijzonders te beleven valt. De oproep wordt 

gebruikt door de PR-mensen van een plaats als Emmen, zag ik op internet. In IJsselstein 

hebben we ook zo’n soort motto: ‘Ontmoet elkaar in IJsselstein’. En als je iets wilt delen via 

Twitter of Instagram dan doe je dat met de hashtag, twee streepjes door elkaar; horizontaal en 

verticaal: #ontmoetelkaarinijsselstein. Dat is wel een mooie! Want er is aansluiting bij de 

naam van onze kerk! Maak het mee! Dat kan ook gaan over een event, een speciale 

gebeurtenis. Een groot concert, een sportwedstrijd, een tentoonstelling, een feest of een 

manifestatie.  

‘Maak het mee!’ is ook het motto van het project, dat we samen met de kinderen in de 

Adventstijd hebben gevolgd. Vier weken lang hebben we ons voorbereid op het feest van 

vandaag. Het ging over ‘vrede’, over ‘een nieuwe begin’, over ‘wachten’ en over ‘het komt 

goed.  

Kom, en maak het mee! 

 

We zijn in ieder geval ontzettend welkom. En de blijde boodschap is al even hartelijk 

welkom. Het spat eraf bij Jesaja. Hij spreekt voor het volk dat in nood en ellende zit. De 

mensen zitten in een vreemd land met vreemde heersers. Ver van huis en haard, in een heel 

ander omgeving. Precies als vluchtelingen van nu bij ons. Al werden de Israëlieten 

gedwongen meegevoerd als balling, als gevangenen. En gaan vluchtelingen van nu vanuit 

zichzelf, maar gedwongen door de omstandigheden. 

Maar er zal een einde komen aan het afschuwelijke verblijf in den vreemde. Er zal een 

terugkeer mogelijk zijn. En de vreugdebode komt het melden. Weer terug naar Jeruzalem. De 

ruïnes kunnen juichen. Dit keer geen slecht nieuwsgesprek; geen onheilsboodschap. Maar 

vreugde, blijdschap. Daar zitten we op te wachten. Want je hebt de ruïnes van Aleppo op je 

netvlies. Ik zag laatst die beelden die met een drone waren gemaakt. Wat afschuwelijk. Alles 

kapot. Kan dat ooit weer opgebouwd worden? Is er straks weer wonen in veiligheid en vrede 

mogelijk? 

Wat is dat licht in duister welkom! Die vreugde in verdriet! Die heelheid in gebrokenheid! 

Je staat er voor klaar. Welkom vreugdebode - je hoort het in de klank van de stem, je ziet het 

in lichaamshouding, gebaar, de manier van kijken. Ontspanning en verwachting tegelijk. Een 

welkom is een begin van de ontmoeting. Een ontmoeting met mensen die hunkeren naar 

gemeenschap en gezelligheid. Naar rust en aandacht. Zijn ze welkom – de gasten die je graag 

aan tafel ziet met deze dagen? Maar zijn ook de ongenode gasten welkom – degenen die niets 

anders meer konden dan op weg gaan op hoop van zegen. Weg uit oorlog en geweld. Weg van 

minachting voor persoonlijke overtuigingen. Mogen ze van vrijheid en ruimte genieten onder 

ons?  

 

De vreugdebode gaat voorop. Hij mag de eerste zijn die de vreugde aankondigt. Maar er 

gebeurt meer. Het goede nieuws is, dat God zelf komt. Hij komt naar de ruïnes van Jeruzalem. 

Hij brengt redding en bevrijding. Hij zorgt zelf, met zijn blote armen, voor een uitweg uit de 
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doffe ellende. Hij zorgt voor toekomst. En het volk Israël keerde terug. En Jeruzalem is 

herbouwd. Maar met de vrede wil het alleen nog niet zo vlotten – daar in die omgeving. 

 

Ook bij Lucas wordt er verteld van de komst van God. Nu in de persoon van een kind, Een 

klein kind. Kinderen zijn van levensbelang. Iets kleins kan een overweldigende invloed 

hebben. Een enkel woord kan je op een ander spoor zetten. Een eenvoudig gebaar betekent 

verbondenheid en uitkomst. Een kind kan een steen verleggen. Kijk naar Tijn met zijn 

nagellak challenge. Vorig jaar was het Lot die een aandoenlijke bijdrage leverde. Nu was ze 

er weer even. Maar het succes van Tijn is verpletterend. Overstijgt alles. Een kind van 

Nederlandschokkende betekenis. Youp noemde Tijn in de NRC zelfs als een nieuwe Messias. 

Dat is te veel eer. Maar je ziet wel wat voor impact een kind kan hebben. Zo is het eens te 

meer met het kindeke zo klein en teer; met het kind in de kribbe. Met Jezus. Dat is 

wereldschokkend. 

 

De geboorte wordt maar heel kort verteld. Jezus wordt geboren. Er is een doek om hem in te 

wikkelen. En een voerbak om hem in neer te leggen. Een andere plek was er die nacht niet. 

Niks geen babykamer in het blauw met de mooiste meubelen. Maar een eenvoudige en ook 

wat armetierige plek waar Jezus geboren wordt. 

Lucas maakt een schril contrast met de politieke wereld van die dagen. Keizer Augustus en 

provinciebestuurder Quirinius zijn de belangrijke figuren van die dagen. De grote namen 

spelen echter geen rol. En zeker geen hoofdrol. Het komt van een kind. De groten der aarde 

zijn figuranten die niets te zeggen hebben. In uiterste armoede wordt Jezus geboren. Lucas 

ziet de vervulling van Gods beloften uitkomen in deze geboorte onder armoedige 

omstandigheden. Dit is voor hem de koninklijke weg die een mens bij God brengt. 

 

Het zijn de herders die het eerste van de geboorte horen. En weer horen anderen dan je zou 

verwachten het belangrijke nieuws. Niet de elite uit de samenleving. Maar uitgerekend 

herders. Herders behoorden tot de verachte groepen van de Joodse samenleving. Het zijn ook 

niet hun eigen schapen die ze hoeden, maar de schapen van andere, rijkere mensen. De 

herders zijn huurlingen. De herders konden door hun harde leven niet alle regels van de wet 

vervullen. Daarom stonden ze op een lijn met hoeren en tollenaars. Maar juist bij hen komt 

een engel van de Heer. Deze verworpenen der aarde worden in de nacht omstraald door het 

licht van de Heer. Ze schrikken hevig, maar deze hemelse luchtmacht komt hen niet op het 

matje roepen. Ook hier klinken deze woorden van een engel: “Vrees niet.” “Wees niet bang!” 

Er wordt juist goed nieuws gebracht. Zoals bij Jesaja. Deze engelenmacht is niet op hun 

ondergang uit, maar op hun medewerking. Er is voor hen een redder geboren.  

Een geboren redder, dat is uniek. Een mens kan een redder wórden. Maar deze hulpeloze 

baby, die geboren is in armoede en anonimiteit, ís redder. Een geboren redder. 

Het woord ‘vandaag’ heeft in het Evangelie volgens Lucas een diepe betekenis. Het is niet 

alleen redding in de toekomst, als dit kind groot zal zijn. Het is niet alleen redding later, als de 

nieuwe wereld volledig zal aanbreken. Nee, de redding begint nu, vandaag. Vandaag wordt 

alles anders.  

Natuurlijk kijkt Lucas in zijn boek ook vooruit, naar wat nog komen gaat. Maar vooral 

benadrukt hij het ‘nu’. De komst van het kerstkind, zijn bevrijdende optreden, zijn dood en 

opstanding: het is één goddelijk ‘nu’ dat alles anders maakt. Zo zijn Kerst en Pasen 

verbonden. 

 

En dan klinkt ook voor hen: “Maak het mee!” Want genieten van een hemels engelenkoor is 

voor de herders niet genoeg. Ze kunnen daar niet op het veld bij hun schapen blijven. Ze 

moeten in beweging komen en hun schapen achterlaten. Ze moeten op weg naar dat 
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vluchtelingenkind, dat niets anders heeft dan een paar doeken om zich te beschermen tegen de 

kou. Iets waar hun handen eigenlijk te groot voor zijn. Juist dit onbeduidende kind brengt aan 

het licht wie God is en wil zijn. God heft de mens op uit zijn alledaagse bestaan door zelf af te 

dalen in die alledaagsheid. God deelt in de ontheemding van de mens. 

 

Het kind is de redder van vreugde en vrede. Het kind redt het goede nieuws te midden van de 

ruïnes van ons bestaan. Waar ze ook zijn – onder ons. In Jeruzalem of omgeving. In Syrië. Of 

waar dan ook ter wereld.  

Stel je voor dat overal vrede komt. Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken.  

Dat mensen wachten op de komst van de Heer. Stel je voor dat alles goed komt. En jij maakt 

het mee.  

Maak het mee! Je kunt het! De herders zitten bij het vuur. Het lijkt alsof zij overal buiten 

staan: ze zijn buiten Betlehem, ze zijn niet op reis voor de volkstelling, ze zitten aan de rand. 

Maar daar blijven ze niet. Van het ene op het andere moment komt de hemel op aarde; niet 

ergens ver weg, maar vlak in hun buurt. Ze moeten op weg gaan om het mee te maken. Zij 

zijn de eersten die het kind mogen zien. In hun kielzog maken ook wij het wonder van kerst 

mee. De engelen zingen van vrede op aarde. Dat is het vergezicht van Jesaja waarmee we 

deze adventstijd begonnen. Maar nu is het geen vergezicht meer. Het is werkelijkheid. 

Gelukkig ben je als je dat meemaakt. Wat bijzonder, dat we dit mee mogen maken! 

 

Amen. 

 

Meditatief moment: orgelspel 

 

We zingen: Lied 506:1, 2 en 4 

 

1. Wij trekken in een lange stoet 

op weg naar Betlehem, 

wij gaan uw koning tegemoet, 

o stad Jeruzalem! 

Gezegend die zijn komst begroet 

en knielen wil voor Hem! 

Wij loven U, koning en Heer,  

koning en Heer, 

Wij loven U, koning en Heer! 

 

2. Al zijt Gij nu nog maar een kind 

zo kwetsbaar, teer en klein, 

wij weten dat het rijk begint 

waarvan Gij Heer zult zijn, 

een rijk waarin de vrede wint 

van oorlog en van pijn. 

Wij loven U, koning en Heer,  

koning en Heer, 

Wij loven U, koning en Heer! 

 

4. Wij gaan op weg naar Betlehem, 

daar ligt Hij in een stal 

die koning in Jeruzalem 

voor eeuwig wezen zal! 
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Laat klinken dan met luider stem 

en blij bazuingeschal: 

Wij loven U, koning en Heer,  

koning en Heer, 

Wij loven U, koning en Heer! 

 

Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug 

 

 
 

Het kinderKerstkoor  zingt: ‘Dromen worden waar’ 

 

1. 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. 

 

2. 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 

  

3. 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. 
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Een droom waarin je licht en liefde ziet.  

Refrein 

 

Het kinderKerstkoor  zingt: ‘Gloria (eeuwenlang geleden)’ 

 

1. Eeuwenlang geleden in een donker dal, 

zochten herders naar een kindje in een arme stal. 

Nog maar pas geboren, al zo lang verwacht 

en er zongen engelenkoren door de nacht. 

Refrein: 

Ze zongen Gloria, gloria, voor het kindje klein en teer. 

Gloria, gloria, voor de allerhoogste Heer. 

 

2. Eeuwenlang geleden was ik er niet bij, 

maar het wonder is gebleven, ook voor jou en mij. 

Want datzelfde kindje uit die arme stal eren wij nu 

als de Koning van ’t heelal. 

Refrein (2x) 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 

 

God,  

wij danken voor het goede nieuws dat Jezus is geboren.  

In hem wilt u dichtbij ons zijn.  

Wij danken ook voor goed nieuws vandaag:  

families die samen zijn,  

mensen die zich voor elkaar inzetten,  

voor elk voorzichtig begin van vrede. 

Het kind in de voerbak, uw zoon,  

opent onze ogen voor wat in de wereld gebeurt.  

Dat kinderen onrecht wordt aangedaan,  

dat mensen lijden onder onvrede en  

dat velen geen licht meer zien in hun donker.  

Laat uw zoon ook ons hart openen  

om te doen wat u te doen geeft voor mensen op onze weg. 

Wij verlangen naar een boodschapper  

die uw vrede zal uitroepen over onze wereld.  

Tot het zover is bidden wij:  

wees met ons, God.  

Laat ons niet alleen.  

Help ons om ook zelf brengers van goed nieuws en  

boodschappers van vrede te zijn.  

Wij bidden u, dat iedereen het mag meemaken – 

licht en vrede, rust en genezing. 

 

Zo denken we ook aan mensen uit ons midden: 

 

Tussenspel 
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Delen van de bloemengroeten 

 

Inzameling van de gaven onder orgelspel 

Wie dat wil kan de kinderen uit de crèche ophalen. 

 

AAN HET EINDE 

 

We zingen (staande) slotlied: Lied 487:1 en 2 

 

1. Eer zij God in onze dagen, 

eer zij God in onze tijd. 

Mensen van het welbehagen, 

roept op aarde vrede uit. 

Gloria in excelsis Deo. 

Gloria in excelsis Deo. 

 

2. 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. 

 

Uitzending 

 

Zegen: 

 

Zó mogen we meemaken, dat God met ons meegaat: 

De Eeuwige zij vóór u om u de weg te wijzen. 

De Eeuwige zij achter u om u in de rug te sterken. 

De Eeuwige zij naast u als een goede vriend. 

De Eeuwige zij om u heen als een beschermende mantel. 

De Eeuwige zij in u als liefde en vrede. 

 

We zingen: Lied 431C 

 

Het kinderKerstkoor  zingt: ‘Vrolijk Kerstfeest iedereen!’ 

 

1. Wonderbare raadsman  (wonderbare raadsman) 

Sterke God   (sterke God) 

Eeuwige Vader  (eeuwige Vader) 

Vredevorst   (vredevorst) 

 

Een Kind is ons geboren. Een Zoon is ons gegeven 

en Zijn heerschappij duurt voor eeuwig! Vrolijk kerstfeest iedereen! 

 

2. Vrede voor de wereld  (vrede voor de wereld) 

Heeft Hij gebracht   (heeft Hij gebracht) 

Vrijheid voor de volken  (vrijheid voor de volken) 

Licht in de nacht   (licht in de nacht) 
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Een Kind is ons geboren. Een Zoon is ons gegeven 

en Zijn heerschappij duurt voor eeuwig! Vrolijk kerstfeest iedereen! 

Een Kind is ons geboren. Een Zoon is ons gegeven 

en Zijn heerschappij duurt voor eeuwig! Vrolijk kerstfeest iedereen! 

Vrolijk kerstfeest iedereen! Vrolijk kerstfeest iedereen! 

 

We wensen elkaar nog gezegend Kerstfeest verder! 

 

Orgelspel 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang 

 


