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Kerstviering - dagthema: Dat een nieuwe wereld komen zal 
 

Overweging 25 december – Hans Ernens 
 
 

“… Maak jij vanaf morgen het verschil  

met een heel klein begin voor een nieuwe wereld? 

Het hoeft niet zo groots,  

een glimlach naar iemand of  

wat meer aandacht voor elkaar is al een begin,  

net zoals een dagje minder vlees eten  

of je oude tante eens opzoeken … ” 
 

Eerste lezing uit Jesaja 42:1-7; 9:5b-6; 9:5; 2,4; 11:6-9 

Tweede lezing uit Lucas 2:1-20 

 

 

 
 

Kerstlied     17e-eeuws 

Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer! 

Gij komt van al zo hoge, van al zo veer, 

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer, 

hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer: 

Kyriëleis. 
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Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, 

daarmeed'ook onze leisen beginnen vrij. 

Jezus is geboren op de heilige kerstnacht 

van een maged reine, die hoog moet zijn geacht: 

Kyriëleis. 
 

D'herders op de velden hoorden een nieuw lied 

(dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet): 

Gaat aan geender straten, en gij zult Hem vinden klaar, 

Beth'lem is de stede, waar 't is geschied voorwaar: 

Kyriëleis. 
 

D'heilige drie koon'gen uit zo verre land, 

zij zochten onze Here met offerhand. 

Z'offerden ootmoedelijk myr, wierook ende goud, 

t'ere van den Kinde dat alle ding behoudt: 

Kyriëleis. 

 

Opening 

Wij vertellen opnieuw dat oeroude verhaal over de jonge vrouw Maria, die het ongelooflijke 

aanvaardde en die bereid was Gods boodschap ter wereld te brengen tegen alle verdrukking 

in. 

Jezus bracht ons de boodschap van liefde en vrede en liet ons zien dat het mogelijk is. 

Vanuit het geloof en onze inzet, maken wij elke dag een begin aan die nieuwe wereld waar 

brood en water is genoeg voor allen. 

 

Lied Huub Oosterhuis / Luc Löwenthal  

Gij die een en eeuwig zijt, 

ver weg, onbeeldbaar God. 

Maar in Uw woord dichtbij, doe ons verstaan. 

Keer ons om naar U toe, 

keer ons om naar elkaar (3x) 

 

Welkom en inleiding 

Goede avond, goede nacht allemaal. Lieve mensen, welkom in De Duif, in de kerstnacht 

viering van 2018. Buiten is het koud en donker, binnen hebben we het licht ontstoken en 

verwarmen we ons aan de kerstboodschap en aan elkaar. 
 

And a warm welcome to the few guests who are here tonight who don't speak Dutch. The rest 

of the service will be in Dutch only. But we hope you will be touched by the love and the spirit 

which rise up through all the words and music. 
 

Fijn dat u allen hebt besloten om vanavond naar hier te komen om samen met ons uw 

kerstdagen in te luiden met een moment van bezinning en inspiratie. We luisteren naar de 

muziek, we lezen het oude verhaal van de geboorte van Jezus en we zingen samen. 
 

Misschien weet u zich vandaag en de komende dagen omringd door familie en vrienden, 

misschien bent u alleen of voelt u zich alleen. In welke situatie u zich ook bevindt, Kerst is 
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het feest van de verbondenheid. We vieren de rijkdom van de liefde, maar voelen ook het 

gemis en onze moeite. Er is veel dat ons scheidt van de anderen en verschillen lijken steeds 

moeilijker te overbruggen.  Soms vragen wij ons af hoe wij als enkelingen toch iets voor een 

ander kunnen betekenen, hoe we een bijdrage kunnen leveren aan de wereldvrede in onze 

eigen leefomgeving. 

Universele verbondenheid 

Hier vanavond in deze viering verbinden we ons met de wereld, met de anderen en met God. 

We zoeken de dragende kracht van de universele verbondenheid waar het kerstverhaal over 

gaat. We zoeken de bron waarvanuit alle leven wordt gevoed. En nee, dat is niet praktisch. 

Dat gaat om de voeding van onze waardigheid, onze bestemming om volwaardig mens te 

kunnen worden en zijn. Wie we ook zijn, waar we ook geboren zijn. 
 

En het is juist hier, in deze duistere dagen, van klimaatcrisis, oorlog, ongelijke verdeling van 

welvaart, dat wij de geboorte vieren van Jezus, de vredevorst. de zoon van God, die ons wil 

laten zien wat ons mens-zijn betekent: Dat wij allen gelijk zijn aan elkaar, allen gekend en 

geliefd door dezelfde liefdevolle Vader. Als wij dat gaan begrijpen en durven geloven, dan 

kunnen wij het leven delen met elkaar zonder angst voor ons eigen tekort. Zodat een nieuwe 

wereld komen zal... 
 

Hans Ernens en ik hopen dat ieder van u in dit uur verwarmd en geïnspireerd wordt en uw 

hart kunt openen voor de Kerstboodschap van vrede, warmte en liefde.  

 

Lied      Huub Oosterhuis / Antoine Oomen 

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, 

onder de hete zon, op de akker, 

heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 
 

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, 

dat wij elkaar verblijden en doen leven, 

brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 
 

Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven? 

En die in weelde zwelgen en van niets weten, 

wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? 
 

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 

Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd 

om aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 

 

Gebed 

Eeuwige, Liefdevolle bron, 

Mogen alle gedachten en ongeloof die ons op afstand houden 

Dit uur ruimte maken voor het verlangen 

Naar het vooruitzicht van een nieuwe wereld. 

Dat wij durven geloven dat wij het kunnen: 

Goed zijn voor elkaar en voor de wereld. 

Dat wij de kracht van de liefde leren kennen 

Door U aan ons gegeven 

Toen, nu en alle komende dagen. 
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Lied Angels Carol        John Rutter 

Have you heard the sound of the angel voices 

ringing out so sweetly, ringing out so clear? 

Have you seen the star shining out so brightly 

as a sign from God that Christ the Lord is here? 
 

Have you heard the news that they bring from heaven 

to the humble shepherds who have waited long? 

Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo! 

Hear the angels sing their joyful song. 
 

He is come in peace in the winter's stillness, 

like a gentle snowfall in the gentle night. 

He is come in joy, like the sun at morning, 

filling all the world with radiance and with light. 
 

He is come in love as the child of Mary.  

In a simple stable we have seen his birth. 

Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo! 

Hear the angels singing 'Peace on earth'. 
 

He will bring new light to a world in darkness, 

like a bright star shining in the skies above. 

He will bring new hope to the waiting nations, 

when he comes to reign in purity and love. 
 

Let the earth rejoice at the Saviour's coming. 

Let the heavens answer with a joyful morn: 

Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo! 

Hear the angels singing, 'Christ is born' 

Hear the angels singing, 'Christ is born' 

 

Kind ons geboren 

Eerste lezing uit Jesaja 42:1-7; 9:5b-6; 9:5; 2,4; 11:6-9  

Spreekstem: Nog in de moederschoot werd hij geroepen. 

De geest van God zal rusten op hem: 

om aan de armen goed nieuws te brengen 

om aan gevangenen bevrijding te melden 

aan de blinden de weg naar het licht 

om te troosten wier hart is gebroken. 

Hij zal niet doven de kwijnende vlam, 

en het gekrookte riet niet breken. 

Hij zal een schutting zijn tegen de wind, 

schuilplaats tegen de regen. 
 

Allen: Kind ons geboren, Zoon ons gegeven, 

God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, 

Koning van de vrede. (4x) 
 

Spreekstem: Ooit smeden de volken der aarde 
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hun zwaarden tot ploegijzers om, 

hun lansen tot sikkels, om het koren te oogsten. 

Geen volk trekt het zwaard meer tegen een ander 

niemand oefent zich meer voor de strijd. 

Dan vlijt de panter zich naast het bokje 

de wolf en het lam liggen samen 

het kalf en de leeuw zullen grazen op één veldje - 

een kind kan ze weiden. 

De zuigeling zal spelen bij het hol van de adder 

een kind steekt zijn handje in het nest van de slang. 
 

Allen: Kind ons geboren, zoon ons gegeven, 

God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, 

Koning van de vrede. (4x) 
 

Spreekstem: En geen mens zal meer onheil stichten. 

Zoals de zeebodem bedekt is met water 

zo zal de aarde met vrede bedekt zijn. 

Kind ons geboren, zoon ons gegeven, 

Vader-voor-eeuwig, Koning van de vrede. 

 

Lied      Huub Oosterhuis / Antoine Oomen 

Wij waren kinderen toen het gebeurde. 

"Laat ons gaan zien het woord dat daar geschied is," 

riepen met vreemde stemmen onze vaders. 

Wij moesten mee, de diepe nacht, de kou in. 
 

Geen vleugelslag. Na uren gaan een grot, 

een huilend kind. Geroep: hij is het. Hij? 

Hun leven lang bleef hij een sterk verhaal: 

er zou groot licht geweest zijn dat hen wenkte, 
 

Stemmen van woorden: vrede. Een tijd later 

die ster die langs de hemel voer, een stoet 

van koningen en priesters die hem zochten: 

"kind ons geboren, koning van de vrede". 
 

En het gekroonde beest. De kindermoord. 

Tot op vandaag het bloed ten hemel schreiend. 

En het gerucht dat hij zou zijn ontkomen, 

dat hij zal komen, haastig, en wat dan? 
 

Rusteloos zwervend, ongelukkig dromend 

van wilde dieren die niet meer verscheuren 

zijn zij gestorven zoals mensen sterven, 

zonder te zien. Zij hadden zo gehoopt. 
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Tweede lezing uit Lucas 2:1-20                     

In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit dat de hele wereld zich moest laten 

registreren. Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven, ieder in zijn eigen stad. 

Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, 

Bethlehem genaamd, omdat hij uit het huis van David stamde, om zich te laten inschrijven, 

samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. 

Terwijl ze daar waren kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon, 

haar eerstgeborene; ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak, omdat er 

geen plaats voor hen was in de herberg. 

Er waren daar in de buurt herders, die in het veld overnachtten om de wacht te houden bij 

hun kudde. 

Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde 

hen. Ze schrokken hevig. Maar de engel zei: 'Schrik niet, want ik heb een goede boodschap 

voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in de stad van David uw redder 

geboren; Hij is de Messias, de Heer. Dit is het teken voor u: u zult een kind vinden dat in 

doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt.' 

Toen de engelen weer van hen waren weggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen 

elkaar: 'Kom, we gaan naar Bethlehem om te zien wat er is gebeurd en ons door de Heer is 

bekendgemaakt.' Haastig gingen ze erheen en vonden Maria en Jozef, en het kind dat in de 

voerbak lag. Toen ze het zagen, maakten ze bekend wat hun over dit kind was gezegd. Allen 

die het hoorden stonden verbaasd over wat hun door de herders werd gezegd. 

Maria bewaarde dit alles in haar hart en dacht erover na. De herders keerden terug. Zij 

verheerlijkten en loofden God om alles wat zij hadden gehoord en gezien; het kwam overeen 

met wat hun was gezegd.   
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Overweging  

Lieve mensen, 
 

Afgelopen zaterdag waren Rui en ik bij winkelcentrum Maxis in Diemen. Koffiedrinkend bij 

de HEMA zag ik daar een aantal uithangbordjes met de tekst "met Kerst kan alles". En kijkend 

naar ons eigen uitpuilende karretje dacht ik " ja dat klopt, met Kerst kan alles", of is het 

tegenwoordig meer "moet alles". Kerststress optima forma, ook bij ons, 10 man komen eten 

2e kerstdag. 
 

Zeg je kerst, dan denk je aan alle kersttrends en die lijken steeds buitensporiger te worden. 

Het begint al met de foute 'kersttruiendag' op je werk, waar je 's morgens je manager in een 

trui van de Rudolph the red nose reindeer ziet binnenkomen, of met je gezin of partner over 

een van de  talloze kerstmarkten struinen. Daar kopen we bij een kraampje nog maar een 

paar schapenwollen wanten en wat handbewerkte ballen, zo leuk erbij voor in de toch al 

overvolle kerstboom, en eten we oliebollen en drinken we glühwein. Op deze manier is het 

dan toch al elke dag een beetje kerst. De dagen zijn donker en kil en we hebben de 

gezelligheid nodig. 

Theatrale kerstboom 

Is dat niet een beetje gek allemaal, aangezien Kerst van oorsprong juist totaal níet draait om 

uiterlijk vertoon. Althans, niet zou moeten draaien. Wij Christenen vieren met dit feest dat 

het kindeke Jezus notabene in een kale stal geboren werd. En het is diezelfde stal die wij net 

zo makkelijk in miniatuurvorm onder onze theatrale kerstboom zetten. Wel wat 

tegenstrijdig niet? Dat we tijdens een feest, waar de gezelligheid centraal staat, graag dicht 

bij familie of vrienden willen zijn is logisch. Maar de ware boodschap van kerst mag niet 

alleen gaan over bieten carpaccio, varkensrollade en wie wat waar op dag en 1 en 2. Dus, met 

welke kerstgedachte keren jullie vanavond terug naar huis? 
 

Ik vond de tekst (vertaald uit het Frans) van een lied van Jacques Brel  op internet: 

"Zeg me, zeg me als het eens waar was, 

als hij werkelijk in Bethlehem in een stal geboren was, 

als dat allemaal eens waar zou zijn. 

Als die drie wijzen echt van verre gekomen waren, 

om hem goud, mirre en wierook te brengen, 

als dat allemaal eens waar zou zijn. 

Dan zal ik zeker 'ja' zeggen, 

want het is allemaal zo mooi, 

wanneer je gelooft dat het waar is." 

Verlangen naar ware betekenis 

Jacques Brel maakte dit lied jaren geleden. Het klonk bij hem, met zijn melancholieke stem, 

als een sentimenteel lied over het verleden, over de kerstsfeer uit lang vervlogen tijden. 

Maar wie goed naar de tekst luistert, hoort nog meer. Het is niet alleen sentiment naar 

vroeger, het lied lijkt ook te gaan over het verlangen naar de ware betekenis van kerstmis; 

een diep verlangen om te kunnen geloven in de geboorte van dit kind. Het verlangen om, o 

zo graag Gods Licht te kunnen voelen. De leegte in ons laten voeden door een bron van rust, 

volmaaktheid en vrede. 
 

Is Brels tekst herkenbaar voor ons?  Wij vinden het kerstverhaal een prachtig mooi verhaal. 

Maar hoe kunnen wij doordrongen worden van de ware betekenis van kerst en die ombuigen 
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naar deze tijd en onze intenties?  Het gevoel is er wel, maar met ons nuchtere verstand lijkt 

het niet te bevatten dat de zoon van God op aarde geboren is. Want wij leven twee duizend 

jaar na Christus, in een andere tijd, met heel andere waarheden, 'eerst zien dan geloven'. Wij 

zullen niet spontaan zoals de profeet Jesaja gaan juichen: "Wij die in het duister ronddwalen 

zien een schitterend licht. Want God is onze held en heeft ons bevrijding gebracht!" 
 

Want, er valt tegenwoordig niet zo heel veel meer te juichen in deze wereld. Aardbevingen, 

tsunami's, opwarming, onze oceanen zijn plasticsoep geworden. We kunnen ons soms zo 

ontmoedigd voelen en kijken eerder somber tegen de wereld aan, hoe keren we het tij?  En 

dan hebben we ook nog onze eigen dagelijkse beslommeringen en stress van een jachtige 

digitale wereld. Moe kun je van dat alles worden. De kerstvrede die aan alle mensen op 

aarde wordt beloofd gaat nog te vaak ons verstand te boven. 

Onstuitbaar verlangen 

En toch blijven wij ieder jaar vieren dat Jezus is geboren. Want in ieder van ons leeft dat 

onstuitbare verlangen naar iets wat ons overstijgt. Dat verlangen waar Jacques Brel over 

zingt. Het verlangen dat we samen delen en ons met kerstmis weer bij elkaar brengt zoals 

hier in de Duif. Een verlangen dat een nieuwe wereld komen zal. Een prachtige 

kerstgedachte doorspekt van hoop. Hoop op brood en water genoeg voor allen, hoop op 

vrede, hoop als een brandende vlam, een bezieling die blijft. 
 

Ja, hoop doet leven, dat geldt zeker ook voor mij, maar soms lijken al die goede intenties 

voor mij net iets te gemakkelijk, zelfs wat passief. Want, wat kunnen jij en ik nu 

daadwerkelijk dóén voor die nieuwe wereld waar we allemaal op hopen? Ook hier was Jezus 

een lichtend voorbeeld. Jezus doopte kinderen, zegende mensen, zalfde de zieken en 

verichtte wonderen. 

Iets doen voor Moeder Aarde 

Dat laatste zal voor ons wat lastig kunnen zijn, maar we zouden wel een begin kunnen 

maken door iets te doen tegen de steeds meer opzwellende onverschilligheid van deze tijd. 

Immers, wat doe jij als je een plastic flesje op staat ziet liggen? Nou? Zingen we uit volle borst 

over "komt allen tezamen", maar wanneer heb je voor het laatst een ver familielid of 

eenzame bekende opgezocht? Gewoon zomaar, spontaan. Of ben je daar te druk of te moe 

voor? We zijn geïnspireerd door hen die daadwerkelijk iets doen voor moeder aarde zoals 

Boyan Slat en zijn plasticvanger Ocean Clean up. Kunnen wij dan niet heel simpel dat plastic 

flesje op straat in de prullenbak gooien of blijven hopen dat de gemeente meer initiatieven 

neemt tegen vervuiling? 
 

Zo zouden we ook geïnspireerd kunnen raken door de ware betekenis van het kerstverhaal. 

Als we tijdens onze voorbereidingen op Kerstmis over de ware betekenis ervan nadenken, 

bereiden we ons voor om Christus en zijn boodschap te ervaren. Een boodschap over liefde, 

verlossing en vrede. Zo houdt de geboorte van het kind onze dromen levend. Want in de 

ogen van een baby kun je nog een glimp van de hemel ontdekken. Als een baby naar ons 

lacht, overvalt een warme gloed van liefde ons. Dan ervaren we hoe aanwezig en nabij Gods 

liefde eigenlijk is en kunnen we weer vertrouwen krijgen in het leven. Het leven waarin de 

Goddelijke bron van geluk afhangt van onze geest, zienswijze en de mate van onze warmte 

en hartelijkheid naar anderen. Mijn overtuiging is dat de sleutel van het menselijk geluk in 

onze eigen geest ligt. Als mens hebben we het vermogen om onszelf van binnenuit te 

veranderen. Innerlijke waarden zijn zowel een bron van harmonie in de wereld als van de 
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individuele geest. Innerlijke ontwapening van onze eigen intolerantie, vooroordelen en 

onverschilligheid als basis voor die betere wereld. 
 

Dus: Maak jij vanaf morgen het verschil met een heel klein begin voor een nieuwe wereld? 

Het hoeft niet zo groots, een glimlach naar iemand of wat meer aandacht voor elkaar is al 

een begin, net zoals een dagje minder vlees eten of je oude tante eens opzoeken. En wie 

weet, eens een keertje extra naar de Duif. Goede daden nodigen goede gevolgen uit, dus 

waar wacht je nog op? 

God kijkt naar jouw hart 

En wees je bewust en dankbaar voor alles wat je al hebt, ook de kleine dingen. Want danken 

voor de kleine dingen zorgt ervoor dat God juist die dingen groot maakt in ons leven. God 

heeft lief wie blijmoedig leeft en geeft. Geeft aan de natuur, de aarde en de medemens. Want 

God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt meestal naar uiterlijk vertoon en succes. 

God kijkt naar het hart, jouw hart. 
 

Moge jouw goede hart het begin zijn van een nieuwe wereld die ooit komen zal. Die 

kerstboodschap geef ik jullie vanavond mee voor een zalig Kerstfeest. 
 

Amen. 

 

pianomuziek Irina Ursu-Antonova 

 

Lied      John Rutter 

For the beauty of the earth 

For the beauty of the skies 

For the love which from our birth 

Over and around us lies 

Over and around us lies 
 

Lord of all, to thee we raise 

This our joyful hymn of praise 
 

For the beauty of the hour 

Of the day and of the night 

Hill and vale and tree and flower 

Sun and moon and stars of light 

Sun and moon and stars of light 
 

Lord of all, to thee we raise 

This our joyful hymn of praise 
 

For the joy of human love 

Brother, sister, parent, child 

Friends on earth and friends above 

For all gentle thoughts and mild 

For all gentle thoughts and mild 
 

Lord of all, to thee we raise 

This our joyful hymn of praise. 
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Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in een wereld vol liefde, 

Een wereld van God, een God die altijd dicht bij je is. 

Ik geloof dat Jezus is gekomen uit liefde voor de mens- 

Zonder onderscheid te maken naar kleur, geaardheid, rang of stand. 
 

Ik geloof in zijn opdracht: 

Heb je naaste lief en probeer dat waar te maken. 
 

Ik geloof in een gemeenschap die mensen verder helpt. 

En ik weet zeker dat God naar ons glimlacht 

En zijn licht over ieder van ons laat schijnen. 
 

Amen. 

 

Intermezzo 

 

Stille Nacht      Coot van Doesburgh / naar F.Grüber 

Stille nacht, heilige nacht. 

Groot geluk werd gebracht. 

in een kleine armoedige stal 

ligt het kind dat geluk brengen zal. 

Rust en vrede op aarde, 

rust en vrede op aard. 
 

Stille nacht, heilige nacht. 

Klein en teer, levenskracht, 

licht dat de hoop van miljoenen zal zijn. 

Nu ontroerend zo kwetsbaar en fijn. 

Bron van weergaloos licht, 

bron van weergaloos licht 

 

Kerstlied  tekst & muziek 18e eeuws 

Wij komen tezamen, onder 't sterrenblinken, 

een lied moet weerklinken voor Bethlehem: 

Christus geboren zingen d'englenkoren. 
 

Komt gaan wij hem aanbidden (3x) 

onze Heer. 
 

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre, 

zij volgden de sterre naar Bethlehem. 

Herders en wijzen komen Jezus prijzen. 
 

Komt gaan wij... 
 

Ook wij uitverkoren mogen U begroeten 

en kussen Uw voeten Emmanuël. 

Wij willen geven hart en geest en leven. 
 

Komt gaan wij... 

https://www.deduif.net/


 

 

   pag. 11 

  
 © Oecumenische basisgemeente De Duif, Amsterdam – www.deduif.net - info@deduif.net 

Deze tekst is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zoals voor studiedoeleinden.  

Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze tekst zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker is verboden.  

 

 

Tafelgebed      Juut Meijer 

En we bidden 

in onzekerheid en onmacht – hoe te gaan in deze wereld 

In hoop – gevestigd op een stem die richting geeft en verenigt 

en in herinnering – van wat ons al eens is aangezegd en voorgedaan 
 

Doe als ik, zou hij hebben gezegd, 

om voor altijd verbonden te zijn. 

 

Lied      Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal 

Deze bijeenkomst zij ons tot zegen 

Dit komen tezamen van mensen, gezichten en zielen 

van hier en overal, aarde en hemel, 

deze seconde der uren, der eeuwen, 

zij ons tot zegen. 
 

Moge de donkere nacht onze dagen behoeden, 

deze nieuwe dag ons zuiveren, sterken, 

dat onze boeien geslaakt, 

onze honger gestild, 

dat niet de dood op ons valt. 

Moge het licht van de morgen 

over ons opgaan, nieuw alle dagen. 
 

Moge de kracht in ons varen 

van Jezus uw dienstknecht uw kind. 

Dat ons voor ogen staat hij door u geroepen, 

bestemd en bezield om in ons midden, 

eens en voorgoed, 

te zijn uw woord uw voorbeeldmens, 

aldoende liefde, recht – 

brood uit de hemel, water uit de rots, 

wijnstok wereldwijd vertakt – 
 

Dat waar wij gaan zijn geest ons overschaduwt, 

liefde sterker dan de dood. 
 

Die mens gedenken wij 

als een van ons, als een met u. 

Moge het delen van dit brood en deze beker 

ons sterken in de hoop 

dat hij leven zal in ons 

uit kracht van u. 
 

Dat een nieuwe wereld komen zal 

waar brood en liefde is genoeg voor allen. 

Kom bevrijden wees genadig, 

ere zij u in den hoge, 

diep in ons midden, 

vrede op aarde, 

kome wat komt. 
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Uitnodiging delen en breken 

Hier in het hart van onze viering breken wij het brood en delen we de wijn, in navolging van 

Jezus. Met het eten van dit brood verinnerlijken we zijn lessen en houden hem levend. We 

hebben alles wat we nodig hebben. We hebben goedheid en vriendelijkheid, we hebben 

compassie en dankbaarheid. We hebben een geloof dat onze ziel heelt en dat ons hart vult 

met gezang. 
 

Weet je daarom genodigd om het leven te delen met elkaar, om vanuit je hart te geven en 

het tienvoudige terug te ontvangen. Dit ritueel dat we elke week herhalen als een teken van 

onze wil en ons streven om te leven vanuit de intentie onszelf en de anderen recht te doen. 

Ook als je niet kunt geloven ben je van harte welkom aan de tafel want het brood is geen 

beloning voor goed gedrag of sterk geloof. Het is een bevestiging van jouw bestaansrecht te 

midden van alle anderen. 
 

Dus kom, want alles staat klaar 

 

Candlelight Carol      John Rutter 

How do you capture the wind on the water? 

How do you count all the stars in the sky? 

How can you measure the love of a mother? 

Or how can you write down a baby's first cry? 
 

Candlelight, angel light, firelight and star-glow 

Shine on his cradle till breaking of dawn 

Gloria! Gloria in excelsis deo 

Angels are singing; the Christ child is born 
 

Shepherds and wise men will kneel and adore him 

Seraphim round him their vigil will keep 

Nations proclaim him their Lord and their Saviour 

But Mary will hold him and sing him to sleep 
 

Candlelight, angel light, firelight and star-glow 

Shine on his cradle till breaking of dawn 

Gloria! Gloria in excelsis deo 

Angels are singing; the Christ child is born 

 

Christmas Lullaby      John Rutter 

Clear in the darkness a light shines in Bethlehem: 

Angels are singing, their sound fills the air. 

Wise men have journeyed to greet their Messiah; 

But only a mother and baby lie there. 

Ave Maria: Hear the soft lullaby the angel hosts sing. 

Ave Maria, Maiden, and mother of Jesus our King. 
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Where are his courtiers, and who are his people? 

Why does he bear neither sceptre nor crown? 

Shepherds his courtiers, the poor for his people, 

With peace as his sceptre and love for his crown. 

Ave Maria: Hear the soft lullaby the angel hosts sing. 

Ave Maria, Maiden, and mother of Jesus our King. 
 

What through your treasures are not gold or incense? 

Lay them before him with hearts full of love. 

Praise to the Christ child, and praise to his mother 

Who bore us a Saviour by grace from above. 

Ave Maria: Hear, O hear the lullaby angels sing. 

Ave Maria: Hear the soft lullaby the angel hosts sing. 

Ave Maria, Maiden, and mother of Jesus our King. 

 

Voorbede 

Voor alle mensen die lijden en sterven aan onrecht 

Voor alle flora en fauna die lijdt en sterft aan onrecht 

Dat zij bevrijd mogen worden en geheeld en getroost 

Laat ons bidden voor alle mensen die dat onrecht aandoen 

Dat zij wakker mogen worden en geraakt en vergeven. 

Laat ons bidden met de wens 

Dat alle mensen op aarde leren leven in vrijheid 

Dat wij elkaar behoeden en doen leven. 

 

Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd, 

Uw Koninkrijk kome; 

Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

In eeuwigheid, 

Amen. 
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Lied      Huub Oosterhuis / Antoine Oomen 

Dat een nieuwe wereld komen zal 

waar brood genoeg – 

en water stroomt voor allen. (2x) 
 

Daar bouwen wij veilige buurten 

wonen dooreen in wijken van vrede 

in schaduw van bomen. 

Geen kinderen zullen daar sterven 

oude mensen maken hun dagen vol 

en jonge mensen zullen daar pas 

op hun honderdste sterven. 
 

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen 

geen kinderen baren voor de verschrikking. 

De wolf en het lam 

zullen weiden tezamen: 

wij leren de oorlog af. 
 

Dat een nieuwe wereld komen zal 

waar brood genoeg – 

en water stroomt voor allen. (2x) 

 

Afsluiting  en zegenbede 

 

Slotlied Isaac Watts / G.F.Handel, arr. William Llewellyn 

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 

 

 

Iedereen een zalig Kerstfeest! 
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