
 
    
 

 

Dagthema: Midden in de winternacht 
 
Overweging 24 december – Diana Vernooij en Henk Kemper 
 
“…het stromen van de hoop op. Het wordt Levend Woord genoemd, Kind 
ons Geboren, het openbaart het heilige aan ons. Het stroomt in …” 
 

 
 
Nodiging licht in de duisternis te brengen 
 
Het is donker, het is de avond van de donkerste dag van jaar.  
Het duister is buiten ons en in ons  
en het lijkt alleen maar toe te nemen.  
Bijna is het Licht vervlogen.  
Hier in dit donker ontsteken wij een lichtje,  
ieder van ons – ontsteek je licht.  
Laat ons weigeren te geloven in de overwinning van de duisternis.  
Laat ons vannacht een Licht ontsteken dat niet meer dooft.  
Doe je lichtje aan en houdt hem hoog.  
 
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. 
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 … 
 
Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,  
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.  
Elke vogel … 
 
Ziet 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 bel-trom horen.  
Christus is geboren! 
 
Openingstekst: Lucas 13: 18-21  
 
Jezus zei: ‘Waarmee zal ik het koninkrijk van God vergelijken? Het lijkt 
op zuurdesem dat door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd 
tot alle meel doordesemd was.’ 
 
Welkom en inleiding 
Goedenavond lieve mensen, hartelijk welkom hier in de Duif. Fijn dat 
jullie er zijn, fijn om na 2 Coronajaren kerstviering via zoom nu deze 
Kerstnacht weer in een feestelijk ingerichte Duif samen te delen.   
 
Welkom allemaal, zo heerlijk weer met een groep blije mensen bijeen te 
zijn – Duifleden, mensen die vaker op Kerst komen, en iedereen die hier 
voor het eerst is – hartelijk welkom!  
Ook mensen thuis, die via internet meekijken naar deze viering, in 
Nederland, Frankrijk, waar dan ook: van harte welkom – fijn om digitaal 
én hier in de kerk Kerstmis te vieren. 
 

We zongen Midden in de winternacht – een oud bekend Kerstlied. En we 
zongen daarmee het thema van de advent en van vanavond: Midden in 
de Winternacht, ging de hemel open. Wij openen hier de hemel met 
elkaar, met onze lichtjes in het donker van de nacht.  



 
    
 

 

De 4 kaarsvlammen van deze adventskrans zijn de afgelopen weken één 
voor één aangestoken op zondagmorgen. We vierden onze verwachting 
van het Licht, al juist toen het steeds donkerder werd, iedere dag.  
 
Vanavond vieren we de zonnewende. De tijd neemt een keer, werd het 
steeds donkerder nú zal het licht weerkeren, de dagen zullen gaan 
lengen, het duister trekt zich terug.  
We vieren dat hoe duister en ellendig onze wereld er ook uitziet, er altijd 
een keer zal komen, omdat er een nieuw begin mogelijk is.  
Als we naar de rampen van het afgelopen jaar kijken, het duister en de  
beproeving in de wereld waarin we leven, dan zien we grote wereld-
problemen: klimaat, oorlogen, vluchtelingen, armoede, en nog meer.  
 
Maar wij hebben ons niet laten ontmoedigen. We durfden uitzien naar 
de komst van het nieuw licht in ons leven, nieuw licht voor de wereld. 
En nu is het zover, opnieuw vieren we de terugkeer van het Licht, nieuw 
leven en warmte en helderheid: 
midden in de winternacht, ging de hemel open.  
 

In onze christelijke traditie vieren we dit als de geboorte van het 
Wonderbaarlijke Kind, dat uitgroeide tot onze Verlosser, dat het 
Koninkrijk van God voor ons in ons hart opende.  
Het kind Jezus in die kribbe, het weerloze kind vol belofte,  
dat ons herinnert aan ons hart, aan het Licht in ons hart,  
om dat in ieder duister moment in ons leven opnieuw te ontsteken,  
om ons leven te laten doordesemen door dat Licht  
en zo een Vuur in de wereld te kunnen zijn.  
 
We gaan het er nog veel meer over hebben, deze viering:   
wat die hoop op Licht en Leven ons brengt.  
 
We gaan zingen en luisteren, bidden en stil zijn.  
We gaan brood en wijn breken en delen, en licht brengen.   
Vannacht zal het opnieuw gebeuren, het licht zal worden geboren,  
het antwoord op ons hopen.  
Henk en ik wensen ons allen een fijne kerstavondviering.  

 



 
    
 

 

 
Gebed om ontvankelijkheid 
 
Liefdevolle, 
mogen alle gedachten en gevoelens 
die ons klein en angstig houden 
in de schaduw komen te staan  
van ons geloof, onze hoop en onze liefde. 
 
Dat we ruimte scheppen, 
en loslaten wat tot wanhoop leidt.  
In Jouw nabijheid willen we zijn, 
kome wat komt. 
 
Lied: Levend woord     Jannet Delver (naar Hildegard  
In evangelicum  von Bingen) Mariëtte Harinck 
 
Woord door klank, door heiligheid aangeraakt 
vloeit als purperrood bloed uit de hemel, 
dat onderhuids kloppend gaat, 
zuurstof geeft, 
kiemkracht tot bloesem brengt,  
liefde als dauw.  
 
Nooit houdt het stromen op, 
zelfs koude adem,  
adem van dood  
kan dit woord niet weerstaan.  

 
Lezing uit het evangelie van Lucas 2: 1-20 
 
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van 
het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond 



 
    
 

 

plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg 
om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan 
kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de 
stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 
om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, 
die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling 
aan, 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. 
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze 
hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de 
Eeuwige bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de 
Eeuwige, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet 
bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk met 
grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder 
geboren. Hij is de Messias.  
Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind 
vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling 
voegde zich bij de engel een groot, hemels leger dat God prees met de 
woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle 
mensen die hij liefheeft.’ 
 
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 Eeuwige ons bekend heeft gemaakt.’ Ze 
gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in 
de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat 
kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de 
herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar 
hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God 
loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies 
zoals het hun was gezegd. 
 



 
    
 

 

 
 
Lied: Wij waren kinderen        H.Oosterhuis / A.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 levenlang 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. 
 
Hoop – naar een tekst van Vaclav Havel 
 
Hoop is een kwaliteit van de ziel 
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. 
 
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. 



 
    
 

 

Het is een gerichtheid van de geest, 
een gerichtheid van het hart, 
verankerd voorbij de horizon. 
 
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis 
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat 
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft. 
 
Hoop is ergens voor werken omdat het goed is. 
Níet omdat het kans van slagen heeft. 
 
Hoop is niet hetzelfde als optimisme,  
en evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. 
Het is de zekerheid dat iets zinvol is   
onafhankelijk van de afloop, 
onafhankelijk van het resultaat. 
 
Lied: Klankresten       Huub Oosterhuis / Tjeerd P. Oosterhuis 
Klankresten van een onvoltooid verhaal. 
Steenlettergrepen, 
sporen in woestijnzand. 
 
Lichtwoorden, 
ooit ontvangen, 
maar van wie? 
 
Hij zal niet slapen,  
allerzielen hoeder. 
 
Overweging 
Het is Kerstmis in Boetsja. Het dorp ligt tegen de hoofdstad Kiev aan in 
Oekraïne en werd al in de eerste weken van de oorlog door Rusland 
bezet. In Boetsja zijn meer dan 400 mensen vermoord, sommigen met de 
handen op de rug gebonden op straat neergeschoten, er zijn vrouwen 
verkracht, mensen gemarteld. Dat dorp is bevrijd. Er staat nu op het 
centrale plein een grote kerstboom. Ook al rouwen ze en zijn ze bang 
voor een nieuwe aanval op Kiev, de dorpelingen wilden een kerstboom.  
Ze wilden er een met lichtjes want soms doet de elektriciteit het wel.  



 
    
 

 

De mensen hebben hoop, hoop op vrede, hoop op zelfbeschikking, hoop 
op herbouw van hun dorp, hun land. De mensen wilden een kerstboom 
met lichtjes in het centrum van hun dorp. Een kerstboom als teken van 
hoop. En morgen, morgen kan een raket van Rusland toeslaan, de 
elektriciteitscentrale vernietigen of zelfs het hele dorp.  
 

Hoop – midden in een oorlog die nog niet is afgelopen.  
Hoop zonder enige garantie.  
 

Wat een ouderwets woord eigenlijk, hoop. Het is een van de 3 christelijke 
hoofddeugden en ik herinner het me vooral als het bedeltje aan mijn 
kinderarmbandje dat maar zo’n beetje als ankertje naast het kruis van 
geloof en het hartje van liefde bungelde.  
Kunnen we het wel over hoop hebben in deze duistere nacht? Hoop op 
vrede, op liefde, op een zinvol bestaan? Afgelopen zondag nog lazen we 
hier in de kerk namen van geregistreerde doden, gestorven aan de muur 
van Fort Europa, door verdrinking, verhongering, bevriezing, geweld, 
wanhoop. Wat moeten we met dergelijke huiveringwekkende beelden?  
 

Zetten we de knop om? We willen toch ook graag veel gezelligheid in 
deze donkere dagen, ja!  
Gaan we op Kerstnacht daarom weer zalvend spreken over de mooie 
kanten van hoop, over God die uiteindelijk de geschiedenis recht zal 
trekken, in een wereld waar levens worden verwoest?  
Gaan we de moralistische boodschap geloven dat als we maar ons best 
doen, we op een goede uitkomst mogen hopen? 
Nou nee, ik dácht het niet.  
 

“Midden in de winternacht ging de hemel open?”, “Kind ons geboren, 
Koning van de Vrede”?  
Ja, toch wel, dat vieren we, mét de verhalen die erbij horen en die 
allemaal ook gaan over de wanhoop in donkere tijden. De mannen van 
ons koor zongen het net: dit kind, Koning van de Vrede, werd belaagd 
door het gekroonde beest, koning Herodes, die alle pasgeboren 
jongetjes vermoordt – tot op vandaag het bloed ten hemel schreiend. De 
heerser duldt geen concurrentie, de oorlog wordt op de meest 
kwetsbaren uitgevochten. En de mensen:  rusteloos zwervend, 
ongelukkig dromend: zij hadden zo gehoopt.  
 



 
    
 

 

De wanhoop is er, de angst dat juist in Boetsja de kerstboom met lichtjes 
mensen zal trekken en een raket extra veel levens zal verwoesten. Want 
die kerstboom voedt niet alleen het verlangen naar vrede en warmte, 
naar rechtvaardigheid en goedheid, het doet ook de angst voelen omdat 
de oorlog nog lang niet voorbij is. Hoop bestaat niet zonder pijn, 
verdriet, depressie en ellende. Hoop bestaat niet zonder de wanhoop 
diep in de ogen te kijken. Wanhoop aan het vernietigen van de aarde, de 
inflatie, de armoede, de oorlogen en de vluchtelingen. Genoeg wat ons 
wanhopen laat aan een mooie toekomst.  
 

Hoop hebben is niet hetzelfde als een verwachting hebben: niet zeggen 
dat wij zullen overwinnen, dat de kerstboom niet vernietigd zal worden, 
de wereld gered door nieuwe technologie. Hoop is geen blind 
optimisme, geen opportunisme of verwachting van een goede afloop. 
“Midden in de winternacht, ging de hemel open” wil ook zeggen dat het 
winter en nacht is gebléven, toen de hemel open ging. Het pasgeboren 
Kind Jezus verandert vooralsnog niets aan de bestaande ellende.  
We hebben dat te dulden, wil hoop kunnen blijven leven.   
Echte diepgevoelde hoop kan er alleen maar zijn als we ook de wanhoop 
durven verdragen. Want radeloosheid is gerechtvaardigd, er is géén 
belofte van een nieuwe wereld als wij Hallelujah roepen.  
In wanhoop zit nog steeds restje hoop, wanhoop is hoop op het randje 
van opgeven.  
 
De echte vijand van de hoop is niet de wanhoop maar het cynísme, die 
overtuiging dat het allemaal zinloos is, dat pijnlijk ongeloof in de goede 
bedoelingen van mensen, en afwijzing van een mogelijk keer in de 
geschiedenis. 
Het is cynisch om niet meer naar het nieuws te willen kijken, omdat het 
toch niet opgelost kan worden, het wereldleed. Het is cynisch om niets te 
doen aan je ecologische voetstap hier op aarde, omdat het toch allemaal 
aan het kapitalisme ligt. Het is cynisch om geen excuses te bieden voor 
slavernij omdat er vast belangen en geld achter tevoorschijn komen. 
Cynisme is bitter van teleurstelling en doodt iedere zinvolle ervaring. De 
kerstboom in Boetsja zal toch vernietigd worden, dus laten we hem maar 
niet neerzetten.  
 

Laten we weígeren cynisch te worden, als allereerste teken dat wij hoop 
durven koesteren. Laten we weigeren met het cynisme van deze wereld 



 
    
 

 

mee te gaan. Laten we “nee” zeggen tegen die bitterheid in ons, zodra ze 
de kop opsteekt.  
De wereld is in gevaar, ons leven is in gevaar én er is hoop. Ja, er is hoop 
omdat we niet weten hoe de dingen zich zullen ontvouwen.  
We weten het écht niet, de dingen lopen altijd anders dan je verwacht. Er 
ís hoop want wij mensen hebben het ingeboren vermogen om telkens 
opnieuw te beginnen. Hoop en geloof en liefde duiken op als we stééds 
wéér opnieuw beginnen.  
 
Hopen is zeker weten dat iets zinvol is, ongeacht de afloop. Het is die 
hoop die in Boetsja rondwaart, die als zuurdesem ook ons leven 
doortrekt, en het smaak geeft. Ieder gebaar van liefde, ieder moment dat 
je iets zinvols doet, hoe klein ook, voedt je eigen hoop en maakt je blij.  
 

Hoop is kwetsbaar en enorm sterk tegelijkertijd. Hoop is geraakt zijn, je 
durven laten meevoeren met de kracht van de overwinning van het 
goede, misschien ooit ergens in de toekomst, maar in ieder geval híer en 
nú, omdat je iets doet dat goed is, liefdevol, nodig.  
 
Nooit houdt het stromen van de hoop op. Het wordt Levend Woord 
genoemd, Kind ons Geboren, het openbaart het heilige aan ons. Het 
stroomt in ons leven, elk uniek moment worden we gevoed door dat 
stromende heilige, en begint ons leven opnieuw.  
Het zuurdesem van de hoop voedt niet alleen ons, het doordesemt ook 
onze wereld van nieuwe mogelijkheden, het opent in de diepste 
wanhoop de ruimte voor de geboorte van iets unieks.  
 
Laten we dat beetje Advent meenemen in ons hart. De verwachting, het 
vertrouwen, de ontroering dat er iets groeit in ons dat ons verlossing 
brengt, dat ons opent voor dat onverwachte nieuwe, dat pasgeboren 
goddelijk kind in ons – wat het ook moge zijn.  
Amen 

Lied: De zegen van jouw naam    
Jannet Delver (naar  Hildegard von  
Bingen) / Mariëtte Harinck 

Geef ons een woord, een zin 
die onze honger stilt.  
 



 
    
 

 

En zie ons aan, zoals een ziende blinde,  
opdat wie vlucht niet hulpeloos vergaat 
en in de nacht de zegen van jouw naam 
niet zal verdwijnen. 
 
 

 
Het hart van de viering 

we delen met elkaar 

 
 

 
Nodiging tot de collecte 

 
Voor deze viering en alle andere wekelijkse vieringen maakt onze gemeenschap 
kosten. Je kunt door een periodieke bankafschrijving bijdragen. Daarnaast kun je 
vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen of een digitale gift geven. Iedere 
bijdrage wordt erg op prijs gesteld. Hartelijk dank!!! 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=570K6TYoRaSaiXmKRIUDVw  
 

 
 

 
 
 
 
 



 
    
 

 

Kerstlied      18e eeuws 
 
Wij komen tezamen, onder ’t sterrenblinken, 
een lied moet weerklinken voor Bethlehem: 
Christus geboren zingen d'englenkoren. 
 
Komt gaan wij hem aanbidden 
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... 
 
Ook wij uitverkoren mogen U begroeten 
en kussen Uw voeten Emmanuël. 
Wij willen geven hart en geest en leven. 
Komt gaan wij... 
 
Lied: For the beauty of the earth         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. 
Lord of all, to thee we raise. 
This our joyful hymn of praise. 
 
For the beauty of each hour 
of the day and of the night. 
Hill and vale and tree and flower. 
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. 
Lord of all, to thee we raise. 
This our joyful hymn of praise. 
 
For each perfect gift of thine, 
to our race so freely given. 
Graces, human and divine. 
Flowers of earth and buds of heaven. 
Lord of all, to thee we raise. 
This our joyful hymn of praise. 

 
Tafelgebed 
 
Sprekend ben Jij, in al wat is en al wat leeft, 
in al wat Jij ons toevertrouwt,  
in al wat ons bezielt en inspireert.  
 
Licht ben Jij op dagen van vreugde,  
op momenten van verdriet,  
op tijden van angst en onzekerheid. 
 
Hoop ben Jij waar leven zwaar is,  
waar donker de overhand krijgt,  
waar niets meer te verwachten lijkt.  
 
Genade ben Jij, 
in vriendschap en verbondenheid,  
in zorgzaamheid en betrokkenheid,  
in verbazing en verwondering. 
 
Zo ben Jij God met ons,  
met ons op weg sinds het begin van de tijd.  
 



 
    
 

 

Jij werd mens, een van ons,  
geboren als een kwetsbaar kind. 
Dat kind groeide op en werd een prachtig mens: Jouw belofte.  
 
Zijn leven brengt ons hier bij elkaar,  
hij liet ons zien waar het in het leven op aankomt: 
Heb elkaar lief.  Wees vrienden voor elkaar. 
 
Op de avond voor hij werd vermoord, nam hij brood in zijn handen. Hij 
dankte jou, brak het brood en deelde het rond met de woorden:  
“Neemt hiervan, want dit is mijn leven, gebroken voor jou.”  
Ook nam hij een beker wijn in zijn handen. Hij dankte jou opnieuw en 
reikte die beker aan zijn vrienden met de woorden: 
“Drinkt hier allen uit, want dit is mijn liefde, geschonken aan jou.”  
Wij blijven hem gedenken door ons brood en wijn met elkaar te delen. 
Dat herinnert ons aan die nieuwe wereld vol vrede en gerechtigheid, 
onze hoop.   
 
Lied: Geen Kerstcantate tekst H.Andreus; muziek 

R.Hahn; bew. P.Valk 
Niet alleen in het holst van de nacht van het jaar, 
ie’dre dag van het jaar heeft het licht het koud, 
ied’re dag van het jaar heeft het licht het koud, 
heeft het licht het koud.  
 
Het vraagt om geen engelenstemmen, 
het hongert naar een beetje gerechtigheid 
aan deze kant van de tijd. 
En dromen doet het ook niet van eeuwig hemelse zomers 
in en om het vaderhuis. 
Het hunkert, het hunkert naar aardse dagen ooit 
zonder marteling en moord, 
marteling en moord, 
 
het licht dat van puur licht 
kind is en woord. 



 
    
 

 

 
 

 
 

Voorbeden uit de gemeenschap 
 
Mensen uit de gemeenschap van De Duif 
delen hun hoop en vertrouwen 
 
Nodiging tot breken en delen van brood en wijn en 
het ontsteken van het licht 
 
Licht ben jij, 
Hoop ben jij, 
Genade ben jij,  
Zo ben Jij God met ons.  
Jij werd mens, een van ons,  
geboren als een kwetsbaar kind. 
 

De avond voor je werd vermoord, nam je brood in je handen. Je dankte 
God, brak het brood en deelde het. Je nam een beker wijn, dankte en 
deelde. Je zei: “Eet en drink, want dit is mijn leven, gebroken voor jou – 
dit is mijn liefde, geschonken voor jou”.  
 

En wij, wij hier allemaal zijn genodigd te delen in datzelfde gebroken 
leven en in diezelfde liefde met brood en wijn. Wij delen de hoop op een 
nieuwe wereld vol vrede en gerechtigheid met elkaar.   
 

Wij willen jullie vragen naar voren te komen en te delen in brood en 
wijn. Niemand is uitgezonderd van wat wij met elkaar delen, het is aan 
jou of je naar voren wilt komen.  
 

En als je dan komt, dan nodigen we je ook uit voor het ontsteken van een 
tweede licht op een van de beide zij-altaren,  



 
    
 

 

het Maria-altaar of het Jozef-altaar. Geef de aansteekkaarsen aan elkaar 
door, meerdere mensen kunnen tegelijk een licht ontsteken! 
 

Wij zijn deze viering gestart met het licht dat wij ontstaken van onze 
batterijkaarsjes. Het was een begin van hoop, een licht, maar dat licht 
was nog zonder warmte, nog zonder de passie van vuur.  
 

De liederen, de gebeden, de teksten hebben ons hart verwarmd.  
Het Licht van Kerst is niet alleen stralend in de duisternis, het ware Licht 
verwarmt ook ons hart, opent ons en ontsteekt onze passie. Dat licht 
brengen we naar buiten en we geven het weg, we brengen warmte. We 
geven het aan elkaar, aan de wereld.  
De hemel gaat open als óns licht ontwaakt,  
als wíj bij elkaar het licht doen aansteken. 
 

Daarom nodig ik jullie uit om nogmaals een licht ontsteken,  
met het vuur uit ons lijf, ons hart geopend –  
Een vuur dat we weggeven zonder dat het ons verlaat.  
Het vermeerdert alleen maar.   
 

Jullie zijn allemaal uitgenodigd (en niemand is om welke reden dan ook 
uitgezonderd) om naar voren te komen voor brood en wijn én om je vuur 
te delen met elkaar.  
 
Lied: Nu zijt wellekome    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. 
 
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. 
 
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 has 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 the joyful morn: 
Gloria in excelsis Deo! 
Gloria in excelsis Deo! 
Hear the angels singing Christ is born. 
 
 

 
Onze Vader 
 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven  
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want van u is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid – Amen. 
 
Kerstlied     W.Barnard 

       mel. Les anges dans nos campagnes 
Eer zij God in deze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelcis 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.  
 
Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
pais en vreê, kyrie eleis. 
Gloria in excelsis Deo. 

 
 
 
Zegenbede 
 
Moge de Eeuwige,  
die steeds opnieuw in ons geboren wil worden, 
en die ons elkaar nabij brengt -  
jou zegenen  
en sterken in de zekerheid  
dat je leven zinvol is. 
 
 
Moge zij die in je hart woont, 
jouw hoop doen groeien, je vertrouwen  
in een wereld waar ruimte is voor liefde.  
 
Dat wij het Goddelijke licht  
mogen zien in elkaar, 
en mogen uitstralen naar elkaar. 
Amen. 
 



 
    
 

 

Lied: Ding dong merrily on high      G. Woodward 
 
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 i-o, i-o, i-o, 
by priest and people sungen: 
Gloria, hosanna in excelsis! 
 
Pray you, dutyfully prime 
your mattin chime, ye ringers; 
may you beautifully rime 
your evetime song, ye singers: 
Gloria, hosanna in excelsis! 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


