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KERSTVIERING 24 december 2020 
17.00 uur OLV 

 
m.m.v.: Mia Tankink 

  Kinderkoor The Singing Kids 
  o.l.v. Lenie Verbeek 
  piano door Mey Linga 
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OPENINGSLIED: IK BEN OP WEG NAAR DE STAL 
 

Refr: Ik ben op weg naar de stal, 
de huizen zijn me te mooi.                                        
Misschien dat ik dromen zal, 
als ik slapen durf in het hooi.  

 
Ik zoek naar een moeder die wacht, 
Een vader die zwijgt en begrijpt. 
Geduld is een vruchtbare nacht, 
Waarin een mensenzoon rijpt.  Refr.  
 
Ik groei in de slaap van een man,  
de pijn van een meisje dat bidt. 
Behoedzame horen ervan, 
en herders stamelen dit.       Refr. 
 
En zomaar een kind met een fluit, 
een bedelaar boordevolle lied. 
Ze gaan er vannacht nog op uit, 
mijn naam vergeten ze niet.     Refr. 
 
 
KRUISTEKEN EN BEGROETING 
 
 
WOORD VAN WELKOM  
 
 
DE PROFEET JESAJA  
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LIED: HET WORDT LICHTER 
 

Mensen kijken in het donker, 
naar een wereld vol verdriet. 
Steek een kaars aan die vertelt je, 
van het Licht dat je straks ziet 

 
Refr:  Het wordt anders, het wordt lichter, 

het wordt licht voor jou en mij. 
En voor iedereen op aarde, 
het wordt Kerst, God is dichtbij. 

 
Mensen kijken naar de sterren, 
maar het licht is ver en koud. 
Steek een kaars aan, die vertelt je, 
van het Licht dat van ons houdt.  Refr. 
 
Mensen gaan een beetje stralen, 
want het Licht raakt hen nu aan. 
Je ziet lichtjes in hun ogen, 
want ons hart steekt hen nu aan. Refr. 

  
GEBED OM VERGEVING 
 
Soms doen wij iets wat niet zo aardig is. 
Soms sluiten wij andere mensen buiten, 
mogen kinderen niet mee doen. 
Menen wij dat het allemaal om ons draait. 
 
Soms willen wij onze eigen wil doordrijven. 
Doen wij elkaar pijn en vergeten wij, 
dat wij ook jou, Jezus, daar pijn mee doen. 
Het spijt ons en wij proberen het anders te doen. 
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Geef ons een nieuwe kans, God,  
en laat Uw licht in ons leven schijnen. 
Vergeef ons wat we verkeerd deden.  
Laat alles tussen ons weer goed worden,  
dan kan Uw Zoon opnieuw geboren worden in ons hart.  
Amen. 
 
LIED: DE SCHULD IS WEG 
 

Ruzie, keer op keer, 
we doen het steeds weer. 
Iedereen treurt (2x) 
Maar kijk ‘es wat er is gebeurd (2x) 
 
De schuld is weg (2x) 
De weg is vrij (2x) 
Wij zijn weer nieuw (2x) 
De pijn voorbij (2x) 
Want Jezus leeft en de schuld is weg, weg, 
helemaal weg. 
 
Een steen op mijn hart, 
zo zwaar en zo zwart. 
Het komt nooit meer goed (2x) 
Maar kijk es hier wat Jezus doet (2x ) 
 
De schuld is weg (2x) 
Mijn hart is vrij (2x) 
Ik voel me nieuw (2x) 
God is bij mij (2x) 
Want Jezus leeft en de schuld is weg, weg, 
helemaal weg. Foetsie!!! 
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EVANGELIE (indien mogelijk gaan staan) 
 
Pr: De Heer zij met u 
A:  En met uw geest 
Pr: Lezing uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Lucas: 2, 1-14 
A: Lof zij U Christus 
 
Op een dag kwam er een besluit van keizer Augustus. Er moest 
een volkstelling gehouden worden in heel zijn rijk. Deze 
volkstelling gebeurde, voordat Quirinius landvoogd van Syrië 
was. Alle mensen gingen op reis. Ieder naar de stad waar hij 
vandaan kwam, om zich daar te laten inschrijven. Zo ging ook 
Jozef op weg. Omdat hij behoorde tot het huis en het geslacht 
van David, ging hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, 
naar de stad van David, die Betlehem heet. Daar moest hij zich 
laten inschrijven, samen met Maria zijn verloofde, die een 
kindje verwachtte. Toen ze daar waren , kwam het ogenblik, 
waarop zij moeder zij worden. Zij bracht een zoon ter wereld, 
haar eerste kindje. Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem 
neer in een kribbe. Want in de herberg was voor hen geen 
plaats.  
In de buurt waren herders. Zij bewaakten ’s nachts in het open 
veld hun kudden. Plotseling stond er een engel van de Heer 
voor hen. Zij werden omstraald door de majesteit van de 
Heer. Zij schrokken er erg van. Maar de engel sprak tot hen: 
“Wees maar niet bank, want kijk, ik verkondig jullie een blijde 
boodschap. Die is bedoeld voor heel het volk. Vandaag is in de 
stad van David voor jullie een Redder geboren: Christus de 
Heer. Dit is voor jullie het teken: je zult een pasgeboren kind 
vinden, dat in doeken is gewikkeld en in een kribbe ligt.” 
Opeens kwam er bij de engel een grote groep andere engelen 
uit de hemel. Zij loofden God met de woorden: “Eer aan God 
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in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij 
behagen heeft.” 
 
KORTE UITLEG EVANGELIE 
 
GELOOFSBELIJDENIS 
 
P: Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel 
      en aarde. 
A: Ik geloof dat God bij mij is, dat Hij mij nooit alleen laat, dat 
      Hij van mij houdt, dat Hij mijn Vader wil zijn. 
P: Ik geloof in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze 
     Heer, die geboren is uit de maagd Maria, die gestorven en      
     begraven is, die uit de dood is opgestaan en leeft aan   
     Gods rechterhand. 
A:  Ik geloof dat Jezus bij mij is, dat Hij mij de weg wijst naar 
     God, dat Hij mij vraagt te leven zoals Hij, dat Hij mij vormt   
     tot kind van zijn Vader. 
P: Ik geloof in de heilige Geest, de heilige, katholieke kerk, de   
    gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, 
    de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. 
A: Ik geloof dat de kracht van Gods Geest in mij is, dat Hij    
    Een vuur is in mijn leven, dat Hij mij bezielt tot liefde in de 
    wereld, dat Hij in mij bidt tot God mijn Vader. Amen. 
 
VOORBEDEN  
 
Eens stond de engel midden in de nacht bij de herders en 
mocht het bericht brengen van de geboorte van Jezus. 
Ook nu zijn er nog heel veel mensen die willen vertellen over 
de geboorte van Jezus. En veel mensen vinden het ook echt 
een Blijde Boodschap.  
Wij vragen U God, dat wij, waar wij kunnen, ook zulke engelen 
durven te zijn. 
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Goede God, de ster wees iedereen de weg. In deze tijd wil ik U 
vragen, wijs mij de goede weg. Soms weet ik niet wat ik moet 
doen. En dan heb ik U heel hard nodig. En ik niet alleen, alle 
mensen groot en klein. Zoals de ster eens de weg wees naar 
de stal, naar de plaats waar Jezus was geboren, zo hebben wij 
U nu vandaag weer nodig. 
 
De herder is eigenlijk arm en hoort er niet bij. Ook nu nog zijn 
er mensen die er niet bij horen. Ver weg, arm en niet gekend. 
Maar ook dicht bij. Mensen die wij niet zien staan. Zo worden 
zij eenzaam en voelen zij zich verdrietig en buitengesloten. 
Maak ons tot mensen die zorgen dat iedereen erbij hoort. 
 
De koningen waren wijs en rijk. Wij wonen in een land waar 
veel kan. Er zijn veel mensen die eigenlijk best wat kunnen 
delen. Ook de meesten van ons, kunnen wel wat delen met 
een ander. Geef dat wij dat ook doen en niet alleen delen van 
onze overvloed aan dingen, maar ook delen in onze zorg en 
aandacht voor elkaar. 
 
Maria en Jozef hebben iedereen welkom geheten. Ook wij 
mogen ieder jaar weer bij Jezus in de stal komen. Wij zijn 
meer dan welkom. En het is heel fijn om dat zo te voelen. 
Maar dat gevoel van tevredenheid en geluk zijn we soms zo 
snel kwijt. Geef dat wij mensen worden, bij wie andere 
mensen welkom zijn. En geef dat wij ons ook welkom voelen 
bij elkaar. Weet dat wij allemaal, altijd welkom zijn bij het 
kerstkind, de Zoon van God. 
 
(stil gebed) 
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ONZE VADER (allen gaan staan) 
 
Allen:  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.  
 

VREDESWENS 
 
LIED: 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. 
 
Refr: Laat de citers slaan blaast uw 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 speelt gij niet.  Refr.  
 
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.  Refr. 
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MEDEDELINGEN 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
SLOTLIED:  ER IS EEN KINDJE GEBOREN OP AARD 
 
Er is een kindeke geboren op aard (2x) 
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal (2x) 
 
‘t Kwam op de aarde en had er geen huis (2x) 
‘t Kwam op de aarde en ‘t droeg al Zijn kruis (2x) 
 
Er is een kindeke geboren in ’t strooi (2x) 
‘t Lag in een kribbe bedekt met wat hooi (2x) 
 
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal (2x) 
En ‘t wenst ons allen een Zalig Nieuwjaar (2x) 
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TOEGIFT: JINGLE BELLS 
 
Refr:  Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. 

Oh what fun is to ride in a one-horse open sleigh. 
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. 
O what fun it is to ride in a one horse open sleigh. 

 
In opa’s oude schuur, daar staat een arrenslee 
en als het ‘s winters sneeuwt, gaan wij weer met hem mee. 
Wij glijden door de sneeuw. Het paard loopt in galop. 
Wij knusjes achterin de slee, en opa zit voorop. Refr. 
 
Het weer is koud en guur, ‘t Is glad, dus opgepast. 
M’n sjaal hangt in de wind en ik hou me stevig vast. 
Zo’n ritje met de slee, dat is toch veel te kort. 
Ik kijk er graag naar uit, als het weer winter wordt. Refr. 
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Zalig Kerstfeest en een 

heel gelukkig 2021 


