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        Salvador Dali 

De nacht was vol van sterren… 

Zij zwegen diep en glimlachten van verre. 

           

Welkom bij deze kerstviering, waar we samen vieren, bidden en zingen. 

h#ps://youtu.be/M53AD28luq0		

h#ps://youtu.be/_pQlIdElP-8	

https://youtu.be/M53AD28luq0
https://youtu.be/_pQlIdElP-8


Bij binnenkomst stemmige muziek  

Samenzang 

Lied 115: Wij komen tezamen 

Lied 71:   Midden in de winternacht  (3 verzen) 

h#ps://youtu.be/lUHJUutqEAg 

Lied 3:     Als een ster in lichte luister 

h#ps://youtu.be/uM1aRT6L3cE		

Welkom en inleiding 

Kerstmis 2022. Welkom op deze kerstmorgen aan onze leden van de basisgroep en een harte-
lijk welkom aan onze gasten. Ook zijn we de mensen nabij die vandaag niet aanwezig kunnen 
zijn.                                                                                                                                  We zijn 
hier bijeen om de komst van het kerstkind te vieren. Het kind Jezus geboren in een donkere 
nacht. De nacht die vol van sterren was, zij zwegen diep en glimlachten van verre. Sterren die 
ook dit jaar weer door hun pracht en kracht over alle landen zullen schijnen aan het heelal. Ja 
over alle landen schitteren ze met hun licht, daar waar oorlog heerst en daar waar vrede is. De 
sterren zien als het ware de oorlog en de vrede en maken het als van dichtbij mee.                                                                                                                                                         
We luisteren naar de woorden van het lied, die ons herinneren aan onze jeugd toen we nog 
kinderen waren. Met de woorden van het lied, laten we ons meenemen naar het Palestijnse 
land, waar Jezus is geboren. Het land waar vrede werd aangekondigd in de stad Bethlehem. 
Het land dat toen bezet was door keizer Augustus. Het land dat nu helaas al jaren in oorlog is. 
Zoals er oorlog is in zo vele landen, denken we aan Oekraïne, Afghanistan, Irak, Syrië, Jemen 
en Ethiopië. In veel landen zijn mensen gevlucht, zijn verdreven, leven in ballingschap, ver-
scheurd, vervreemd. Hoe kan het zó gebeuren? 
Stilte  
Lichtceremonie 
We laten het licht schijnen nu de kerstmorgen is aangebroken 

Het licht als een teken van hoop en vrede voor jou en allen die gekomen bent 

Het licht dat ons draagt, zoals het sterrenlicht de herders en wijzen heeft gedragen door de 
donkere nacht om te gaan zien hoe het geschiede.  

Gebed	:	STILTE	NU   (uitspreken en zang) 
https://youtu.be/7IA1hB32XOU  

Stilte nu. Voor U 
Stilte bidden en zingen had ik U beloofd. 
Hoor dan. 
Hoor dan wie? 
Mij-wie mij? 

https://youtu.be/lUHJUutqEAg
https://youtu.be/uM1aRT6L3cE
https://youtu.be/7IA1hB32XOU


Die deze mens ben 
die hier neerligt 
nietig schuld beladen 
die wil opstaan 
ander mens wil zijn 
nieuw ik. 
Stilte nu 
We	luisteren	naar	het	gezongen	en	gedragen	kerstverhaal,	door	Anja	Meulenbelt	in	de	Am-
sterdamse	studentenecclesia	onder	de	aandacht	gebracht.	

Lied: Wij waren kinderen toen het gebeurde ( Huub Oosterhuis Cd)  
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.                                                                                                              

Het lied raakt ons om het verlangen, het niet zeker weten, het hopen. Het woord dat daar ge-
schied is, wacht op ons, om het waar te maken. Op dat visioen uit het Lied van Micha horen 
we hoe het verder ging. 

Het lied van Micha:                                                                                                                             
In ’t laatste van de dagen zal het zijn: 
een hoge berg, onwankelbaar gegrondvest, 
hoog uit boven de heuvels. 
en een huis van goud in hemelsblauw daar boven op. 
De wereldzeeën zijn tot rust gekomen, 
de golven zijn verstomd, de branding zwijgt. 



In ’t laatste van de dagen, wie dan leeft 
zal ze zien komen, op scharlaken paarden 
op zilvervloten, volkeren van verre: 
wij gaan naar Sion waar de wijsheid woont, 
daar weten ze de route van de vrede 
daar is een nieuwe aarde neergedaald. 

In de dagen die nog komen zal het zijn 
dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegen, 
je leert de oorlog af, je snoeit je wijnstok 
en strekt je in de schaduw van je bomen. 
En niemand schrikt meer wakker in de nacht 
en niemand vreest nog voor een nieuwe morgen.                                                                                      

En zo geschiedde het…  

DE	GEBOORTE	VAN	JEZUS	( uitspreken en lied) 
volgens het evangelie van Lukas 

Plotseling was de engel omringd 
door een schare van hemelse machten. 
Zij verheerlijkten God, en zij riepen: 
Ere zij God in de hoge 
en vrede op aarde voor alle mensen van goede wil. 
En het geschiedde, 
toen de engelen van hen waren weggevaren naar de hemel 
dat de herders zeiden tot elkaar: 
Laat ons gaan zien 
het woord dat daar geschiedde. 

Lied 97 : Er is geboren het goddelijk kind (3 verzen) 

https://youtu.be/3Si66jqXc_I  

Overweging 

We vormen een kring rond het altaar                                                                                                     

Tafelgebed 
Sprekend bent U, in al wat is en al wat leeft, 
in al wat U ons toevertrouwt in al wat ons bezielt en inspireert.                                                                                
Licht bent U op dagen van vreugde, op momenten van verdriet,                                                                            
op tijden van angst en onzekerheid.                                                                                                           
Hoop bent U waar leven zwaar is waar donker de overhand krijgt                                                                               
waar niets meer te verwachten lijkt.                                                                                                        
Genade bent U, in vriendschap en verbondenheid,                                                                                 

https://youtu.be/3Si66jqXc_I


in zorgzaamheid en betrokkenheid in verbazing en verwondering. 
Zo bent U God met ons. Met ons op weg sinds het begin van de tijd. 

Wij danken U in het bijzonder voor de mens geboren in de kerstnacht.                                                       
Hij werd één van ons, geboren als een kwetsbaar kind.  
Gezocht door de herders onder de sterren van de hemel. 
Dat kind groeide op en werd een prachtig mens, Jezus was zijn naam.                                                                               
Zijn leven brengt ons hier bij elkaar, hij liet ons zien waar het in het leven op aankomt.                       
Heb elkaar lief. Wees als vrienden voor elkaar. Leef in vrede. 
Hij heeft het leven geleefd ten einde toe. 
En op de avond van zijn sterven, nam Hij brood in zijn handen. 
Hij dankte vervuld van uw Geest dat hij uw zoon genoemd werd.                                                                                            
Hij brak het brood, en deelde het met wijn rond met de woorden:  
 ‘Hier leef ik van, dit ben ik, zo leef ik verder.’ 
Blijf dit herhalen als een eeuwig verbond 
tussen ons mensen, deze wereld en onze schepper… 
ook nu vandaag met Kerstmis. 

Delen van brood en wijn – we wensen elkaar  Sjaloom.  

Lied	:	ONZE	VADER	VERBORGEN	(Cd) https://youtu.be/69Ls4IxEK88  

Onze vader verborgen 
uw naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid, en brood 
gerechtigheid is, en genade – 
waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
Doof de hel in ons hoofd 
leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 
Van U is de toekomst 
kome wat komt. 

Collecte: Stichting Samenwerkende Hulporganisaties NL 08 INGB 0000 00055                                       
m.v.v : Help de Oekraïners de winter door. 

https://youtu.be/69Ls4IxEK88


Voorbeden en acclamatie: Van u is de toekomst, kome wat komt (2x) 

Gedicht : DE	PRACHT	VAN	ALLE	STERREN 
De sterren zijn verzwonden 
– waarheen gegaan? 
De dauw valt op de gronden. 
De dag komt aan. 
Een mens komt uit zijn moeder. 
Het zonlicht stijgt. 
Een mens vermoordt zijn broeder. 
De aarde zwijgt. 
De duizenden in treinen 
ter dood gestuurd – 
de zon is blijven schijnen 
de aarde duurt. 
Ik heb het aan de avond 
de nacht gevraagd. 
Die zeiden: vraag het morgen 
de dageraad. 
Waarom de wereld zo is, 
waarom de dood, 
vroeg ik de dag, hij vluchtte 
in avondrood. 
De nacht was vol van sterren, 
zij zwegen diep 
en glimlachten van verre 
hoezeer ik riep. 
Maar een van also hooghe 
van also veer 
heeft zich naar mij gebogen 
en daalde neer. 
Ach mochten allen vinden 
een mens als hij, 
de wereld was niet leeg meer, 
en angst voorbij. 
En hier al in dit aertryc 
zou vrede zijn, 
de pracht van alle sterren 
hier beneden zijn. 

Lied 20. De Levende zegene en behoede u 

Lied 117: Zal er ooit een dag van vrede. ( vrouwen en mannen afwisselen) 

https://youtu.be/9D9GZszFN1c  

https://youtu.be/9D9GZszFN1c


Wij wensen u een gezegend kerstfeest! 

                                        


