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24 december 2021- kerstavond gezinsviering

OPENINGSLIED: Stil nu!
Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht!
Stil nu, stil nu, ’t ruist al door de lucht.
’t Wonder komt heel zachtjes aan;
’t Kerstkind wil naar binnengaan.
Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht!
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM
KYRIELITANIE:
1.Licht in onze ogen,
redder uit de nacht,
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?

3.Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!

2.Kyrie eleison,
dat Gij u erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt!

4.Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!

OPENINGSGEBED
KERSTSPEL De aarde wordt weer paradijs! Lucas 2: 1-20.
I. "Maria, we moeten op reis! We moeten naar Bethlehem. Daar komt
onze familie vandaan. En de keizer wil dat we daar heen gaan." Jozef
vindt, dat hij een slecht bericht heeft voor Maria. Ze verwacht spoedig
het kindje, dat God beloofd heeft. "Waarom wil de keizer, dat we naar
Bethlehem gaan?" vraagt Maria. "Keizer Augustus wil weten over
hoeveel mensen hij de baas is," zegt Jozef, "hij wil hun naam en adres
weten en hun bezit. Dan weet hij meteen ook hoeveel belastinggeld hij
kan vragen. En omdat wij van de familie van koning David zijn, moeten
we naar Bethlehem, het stadje waar koning David geboren is."
Jozef en Maria merken al gauw, dat er heel wat aan de hand is.
Nazareth is in rep en roer. Er moeten veel mensen op reis. Of ze het
leuk vinden of niet. Ze hebben de keizer maar te gehoorzamen, anders
stuurt hij zijn soldaten.
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De mensen van Israël hebben een hekel aan de keizer. Hij is geen
koning zoals God dat bedoeld. Hij luistert niet naar de tien Woorden van
God. Anders zou hij zorgen voor vriendschap en vrede. Maar de keizer
denkt aan zijn eigen macht en rijkdom. De keizer van het grote romeinse
rijk bekommert zich niet om God. Hij denkt, dat hij zelf God is. Met grote
letters heeft hij in een steen laten beitelen:
"Ik ben jullie redder. Ik ben jullie God."
Lied:
Wij wachten op de koning
die ons de vrede brengt,
ontsteken onze lampen
totdat Hij komt!

Wij wachten op de koning
zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen
wanneer Hij komt!

II."Maria, we gaan!" Veel kunnen Jozef en Maria niet meenemen. Alleen
het allerbelangrijkste. Maria heeft de doeken, die ze al klaar heeft gelegd
voor het kind, met zorg ingepakt.
Ze kijken nog even om naar hun stadje Nazareth en dan sluiten ze zich
aan bij de lange stoet op de weg naar het zuiden. De reis is lang en de
weg is stoffig. Bethlehem ligt wel drie dagreizen ver van Nazareth.
Het is een drukte van belang als Jozef en Maria in Bethlehem
aankomen. Reizigers zijn van heinde en ver gekomen om zich te laten
inschrijven bij de ambtenaren van de keizer. Jozef en Maria willen graag
een plaatsje in een herberg om uit te rusten van de reis. Maar als Jozef
daar aanklopt, krijgt hij te horen: "Wij hebben geen plaats."
De herberg is vol. Het lijkt wel of er helemaal geen plekje is in
Bethlehem, waar Jozef en Maria de nacht kunnen doorbrengen.
Tenslotte geeft iemand hen wat hij nóg heeft: een stal. De schapen zijn
in het veld. De stal is leeg. En boeren en arme mensen in Israël zijn
gewend om dicht te leven bij de plaats, waar ook dieren zijn.
Jozef en Maria kunnen in de stal samen zijn. Ze kunnen er een bed
maken en samen de nacht doorbrengen. En nog even rustig praten over
alles wat ze op hun reis hebben beleefd.
Lied:
Jozef klopt bij ieder huis, stelt steeds dezelfde vraag:
Is er misschien bij u nog plaats?
Wij zijn al lang op reis.
Overal gebeurt het weer: de deuren blijven toe.
Jozef weet niet meer wat te doen. Maria is zo moe.
Jozef kijkt Maria aan. Het kan niet ver meer wezen
We zullen nog wat verder gaan.
Je hoeft echt niets te vrezen.
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Bij de stal daar vinden zij een plekje bij de dieren.
Jezus zijn geboorteplaats;
Wij mogen dat nu vieren.
Luister naar de stille nacht, zie het in de sterren.
Engelen, zij zingen zacht, roepen ons van verre:
Kom naar de stal van Bethlehem.
Tussen de dieren vinden wij Hem want daar is Hij geboren.
III. In die nacht gebeurt het. Het beloofde kindje wordt geboren. Maria
wikkelt het in doeken, net zoals alle andere moeders in Israël. Een wieg
is er niet. In de stal ziet Jozef een voerbak, een kribbe. Daarin wordt een
bedje gemaakt en wordt het kindje in gelegd. Als Jozef en Maria in
Nazareth gebleven waren, zou het vast heel anders zijn gegaan. Er
zouden mensen op bezoek zijn gekomen: familie, buren en vrienden.
Want als er een baby geboren· wordt, is het feest.
In Bethlehem weet niemand dat er een kind is geboren. De inwoners van
Bethlehem, de reizigers en de ambtenaren van de keizer hebben
helemaal geen idee, dat in een stal vlakbij de langverwachte koning is
gekomen. Wie verwacht ook, dat de nieuwe koning geboren zal worden
in een stal?
Lied:
Nana nana kindje,
ik wieg je op mijn schoot.
Wat zul je worden voor een mens?
Je bent nog klein,
nog heel erg klein,
maar strakjes word je groot.
Je bent mijn zoon en toch weer niet.
Je bent een kind van God.
En als ik in jouw ogen kijk,
dan voel ik me geweldig rijk.
Je bent een lichtstraal in de nacht.
Ben jij waarop de wereld wacht?
Waarop de wereld, moe en bang,
al zóólang heeft gewacht?
IV. In de velden van Bethlehem zijn die nacht herders bij hun kudde. Het
is er stil. Een paar herders zitten bij het vuur en houden de wacht. De
andere herders slapen. “Hier is het rustig,” zegt één van de wakende
herders en hij staart in de vlammen.
"Een heel verschil met Bethlehem," zegt de ander. "Wat een mensen. En
overal vandaan."
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"In Bethlehem hebben we niets te zoeken", bromt de eerste herder weer.
"Herders worden met de nek aangekeken. We horen er niet bij. Ze halen
de neus voor ons op. De lucht van het veld en de schapen bevalt hen
niet. En dat zal altijd wel zo blijven." "Je hebt gelijk. Naar ons soort
mensen kijkt men niet om. Ook keizer Augustus niet, want bij ons valt
niets te halen."
Plotseling verschijnt er een fel licht. Vol schrik slaan de herders de
handen voor de ogen. Ze zien een boodschapper van God voor zich.
"Wees niet bang", zegt de engel, "Want zie, ik heb een blijde boodschap
voor alle mensen: De Redder is geboren, Christus de Heer in de stad
van David."
Dat is echt blij nieuws. De herders kunnen hun oren niet geloven. Ook zij
kennen de verhalen van de profeten over de Redder, die de mensen
vrede en heil wil geven. De engel gaat verder: "En dit zal voor jullie het
teken zijn: jullie zullen het Kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in
een kribbe".
Dan is de engel uitgesproken. Het licht aan de hemel wordt groter en er
verschijnt een heel koor van engelen. Ze zingen: "Ere zij God en vrede
op aarde voor alle mensen." Prachtig klinkt het lied van de engelen door
de stille nacht. Ontroerd luisteren de ruige herders toe.
Lied:
Eer zij God in onze dagen
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is,
Eer zij God die op de aarde
naar ons toegekomen is,
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

V. Als lied van de engelen uit is, wordt het weer donker. De engelen zijn
weg. De herders kijken elkaar aan en zeggen: "Kom laten we naar
Bethlehem gaan!"
Als geen ander kennen de herders de weg door de donkere velden.
Groot is hun blijdschap. Bij God tellen ze mee. Zij, de ruwe herders, de
verschoppelingen, die nergens bij horen, hebben als eersten het grote
nieuws gehoord.
De herders vinden de stal en het kind Jezus. De herders zien twee
gewone jonge mensen, Jozef en Maria. Niets bijzonders. De mensen
zouden iets heel anders verwachten. Zo'n kind, een koningskind? Deze
koning in de kribbe lijkt in niets op de keizer van Rome of op welke
koning dan ook.
Maar daarover denken de herders niet na: dit moet de Messias zijn. Een
kind in doeken gewikkeld in een kribbe. De engel heeft het gezegd.
Maria en Jozef zien hoe die ruige mannen naar de kribbe gaan en
eerbiedig neerknielen bij het kind.
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Dit kind is voor de herders het teken, dat God aan hen denkt. Door dit
kind gaat de wereld veranderen. Hij wil herders en alle mensen, die op
herders lijken een plaats geven om te leven. De herders hebben het van
de engelen gehoord. Ze zongen ervan: "een nieuwe aarde komt. Vrede
zal het op aarde worden." Zo heeft God de aarde bedoeld.
De herders vertellen Jozef en Maria wat hen die nacht is overkomen. Dat
er een engel is geweest, die zei, dat de Redder is geboren. Maria luistert
met verwondering naar het verhaal van de herders. Ze heeft nog veel om
over na te denken en daarom bewaart ze wat ze ziet en hoort, in haar
hart.
De herders moeten verder. Ze moeten aan iedereen vertellen wat er is
gebeurd. Het blijde nieuws is voor iedereen die het maar wil horen: "Voor
jullie is heden de Redder geboren. Christus de Heer in Bethlehem, in de
stad van David!”
Lied:
Er klonk een lied, er zong een stem,
die eerste kerstnacht in Bethlehem:
Er klonk een lied, er zong een stem,
die eerste kerstnacht in Bethlehem:
Dans en wees blij: God heeft redding gebracht,
want Jezus is geboren vannacht.
De herders zijn er heen gegaan
en kwamen blij om de kribbe staan.
De herders zijn er heen gegaan
en kwamen blij om de kribbe staan.
Dans en wees blij: God heeft redding gebracht,
want Jezus is geboren vannacht.
Nu zingt op Kerstmis iedereen:
vier feest, want God laat ons nooit alleen.
Nu zingt op Kerstmis iedereen:
vier feest, want God laat ons nooit alleen.
Dans en wees blij: God heeft redding gebracht,
want Jezus is geboren vannacht.
KORTE OVERWEGING
GELOOFSBELIJDENIS: gesproken
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
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geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven;
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
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. Amen.
Lied:
Wie is dat kind, zo hulpeloos en klein?
Een licht dat alsmaar sterker wordt waar wij samen zijn.
Wie is dat kind, zo hulpeloos en klein?
Een licht dat alsmaar sterker wordt waar wij samen zijn.
De minste onder ons, gekozen om te dienen.
Gods Geest rust op Hem.
Jij laat ons zien wat recht is en schreeuwt niet van de daken.
Jij komt niet voor jezelf maar voor ons.
Jij loopt niet de winnaars achterna maar komt op voor wie is gebroken.
Wie is dat kind, zo hulpeloos en klein?
Een licht dat alsmaar sterker wordt waar wij samen zijn.
Wie is dat kind, zo hulpeloos en klein?
Een licht dat alsmaar sterker wordt waar wij samen zijn.
De zachtste onder ons, gekomen om te redden.
Gods vrede rust op Hem.
Vriendelijk, eerlijk, open kom Jij ons tegemoet.
Jouw warmte maakt ons los van de haat.
Jij verjaagt de schaduw van de dood en wijst ons de weg naar vrede.
Wie is dat kind, zo hulpeloos en klein?
Een licht dat alsmaar sterker wordt waar wij samen zijn.
Wie is dat kind, zo hulpeloos en klein?
Een licht dat alsmaar sterker wordt waar wij samen zijn.
De oudste onder ons, geroepen om te dopen.
Gods Geest is in Hem. Gods Geest is in Hem.
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Wij vroegen God om hulp en een duif daalt in ons neer.
Het water maakt ons licht in ons hart.
Jij bent het lam dat wegwast de angsten en de schuld.
Jij geeft ons weer vertrouwen en hoop.
Ook al zijn wij verre van volmaakt;
door Jou groeien wij naar het licht toe.
Wie is dat kind, zo hulpeloos en klein?
Een licht dat alsmaar sterker wordt waar wij samen zijn.
Wie is dat kind, zo hulpeloos en klein?
Een licht dat alsmaar sterker wordt waar wij samen zijn.
VOORBEDE:
Hoor ons Heer, luister naar ons.
Hoor ons Heer, luister naar ons.
ONZE VADER:
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.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
En de heerlijkheid in eeuwigheid.
Lied:
In dulci jubilo, let us our homage show;
our heart’s joy reclineth in praesepio
and like a bright star shineth matris in gremio.
Alpha es et O, Alpha es et O.
O Jesu parvule! I yearn for thee alway!
Hear me, I beseech thee, o puer optime!
My prayer let it reach thee, O Princeps gloriae!
Trahe me post te! Trahe me post te!
O Patris caritas, O Nati lenitas!
Deeply were we stained per nostra crimina;
But thou hast for us gained caelorum gaudia.
O that we were there! O that we were there!
Ubi sunt gaudia, if that they be not there?
There are angels singing nova cantica,
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there the bells are ringing in regis curia:
o that we were there. O that we were there!
MEDEDELINGEN
WEGZENDING EN ZEGEN
SLOTLIED:
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 zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet?
Laat de citers slaan; blaast uw fluiten aan
laat de bel-, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
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?
Laat de citers slaan; blaast uw fluiten aan
laat de bel-, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
Ziet, reeds 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
keere om, keere om, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
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