
            
 
 

                                                      Gedicht    

                            
                              Op de grens van licht en duister 
 
                                    tussen zorgen en verdriet 
 
                                   kwam Hij, zonder glans en luister 
                        
                                   met een ster in het verschiet. 
 
                                   Troost en liefde van de Vader 
 
                                  kwamen tot ons in een kind 
 
                                  en geen mens staat ons ooit nader 
 
                                 dan de Zoon, door God bemind. 
 
                                 Steeds weer, tussen licht en duister 
 
                                 horen mensen, groot én klein 
 
                                 door de wind het zacht gefluister: 
 
                                 Oók voor jou zal ik er zijn! 
 
 
              Nu zijt wellekome    
 
Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer 
Gij komt van alzo hoge, van al zo veer 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer 
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer 
      Kyrieleis 
 
D’herders op de velden hoorden een nieuw lied 
dat Jezus was geboren, ze wisten het niet 
Gaat aan geender straten en Gij zult hem vinden daar 
Bethlehem is de stede, daar is het geschied, voorwaar! 
     Kyrieleis 
 
 
  



 
Welkom en inleiding    
 
 
Gebed 
 
Lieve God, wij vieren vandaag feest 
we zingen en vertellen over het Kind 
Dat licht en vrede brengt aan 
iedereen, die het maar horen wil 
Wij danken U voor de geboorte 
van dit bijzondere kind 
Wij danken U met zoveel mensen 
Kleine en grote, mensen ver weg en dichtbij 
Die allemaal op hun eigen manier Kerstfeest vieren 
Wij bidden U: 
geef vrede en licht, overal op deze wereld 
       Amen 
 
 
Het verhaal van Kerstmis 
 
De engel bezoekt Maria   
Lang geleden, in een land hier ver vandaan 
woonde een meisje, Maria was haar naam 
ze was in haar huis, en heel onverwacht 
kwam er een engel 
die haar een blijde boodschap bracht 
 
De engel heette Gabriël, en weet je wat hij zei? 
“Wees gegroet, Maria, God is je nabij 
Ik ben gekomen om je te vragen: 
wil jij het kindje van God gaan dragen? “ 
Maria luisterde goed en was erg verbaasd 
Hoe kon dat gebeuren? Zat de engel er niet naast? 
 
De engel sprak: ‘Het is de Heilige Geest, 
de liefde van God. Die in jou leeft. 
Noem het kind Jezus, dan komt alles goed 
Hij wordt de redder van de mensen 
Hij geeft hen weer moed. “ 
 
Maria zei “Ja!” en werd heel erg blij 
De moeder van Jezus, ja, dat werd zij ! 
 
De engel vertelde aan Jozef het nieuws 
Wat waren ze blij, Maria en hij. 
Maar toen gaf keizer Augustus bevel: 
Maria en Jozef moesten reizen, jawel ! 
 
 
 



 
 
 
Verteller-1:    
Keizer Augustus is dan de belangrijkste man van het Romeinse Rijk 
Hij wil weten, hoeveel inwoners zijn Rijk heeft. 
Ook Israël hoort bij zijn Rijk 
 
 
Verteller-2:  
in alle steden en dorpen komen herauten met de boodschap van de keizer: 
Iedereen moet naar de stad , waar zijn familie vandaan komt, om zich te laten inschrijven! 
 
 
Verteller-1:  
In het kleine stadje Nazareth wonen Jozef en Maria. 
Ook zij moeten op reis gaan. Het wordt een verre reis, helemaal naar Bethlehem, de 
plaats waar de familie van Jozef vandaan komt. Maria verwacht het kindje, dat al gauw 
geboren kan worden. Daarom zal de reis over de heuvels moeilijk zijn. Toch gaan ze 
gehoorzaam op weg. 
 

Maria die zoude naar Bethlehem gaan  
 
Maria die zoude naar Bethlehem gaan 
Kerstavond voor de noene 
En Jozef, die zou al met haar gaan 
Om haar gezelschap te hoeden. 
 
Maria die zeide: “Ik ben er zo moe. 
Laat ons toch even rusten.” 
“Laat ons een stukje verder gaan. 
In een huizeke zullen wij rusten” 
 
 
Verteller-2: 
Na een lange en vermoeiende reis komen ze eindelijk in Betlehem aan. 
Het is een donkere avond, en Maria is koud en moe. 
 
 
Verteller-1: 
Jozef gaat naar een herberg 
om een bed voor de nacht te vragen. 
Maar de herbergier zegt, dat ze helaas vol zijn. 
Hij schudt zijn hoofd: hij heeft niet één plaatsje! 
 
 
Verteller-2: 
Ook in de volgende herberg is helemaal geen plaats meer. 
Alle herbergen in Bethlehem zijn overvol. 
Waar moeten Jozef en Maria overnachten? 
Waar kan het kindje geboren worden? 
 



 
 
Verteller-1: 
Een boer ziet Jozef en Maria. Hij ziet Maria’s dikke buik en 
haar vermoeide gezicht en zegt, vol medeleven: 
“Alle plaatsen in de huizen van Bethlehem zijn echt overvol 
door de volkstelling. Maar daarachter in het veld is een stal 
voor mijn dieren. Daar mogen jullie de nacht wel doorbrengen. “ 
 
 
Verteller-2: 
Jozef kijkt bezorgd naar Maria. 
Moet hij haar in een vuile en koude stal laten slapen, 
nu het kindje bijna wordt geboren? 
Moet het kindje in een dierenstal geboren worden? 
Maar Maria knikt Jozef toe, dat het goed is. 
 
 
Verteller-1: 
Jozef maakt van hooi en stro een rustbed voor Maria 
Hij geeft haar zijn mantel om warm te blijven. 
Daarna vragen ze samen om Gods hulp. 
 
En in de stilte van de nacht, 
in een eenvoudige dierenstal wordt de Zoon van God geboren. 
Jozef vult de voerbak met hooi en stro. 
 
Spaans kerstlied:     Zagalillos 
 
Zagalillos del valle, venid 
Pastorcitos del monte, llegad 
la esperanza del Dios prometido 
Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá (bis) 
 
La esperanza, la gloria y la dicha 
La tendremos en Él, ¿quien lo duda? 
Desdichado de aquel que no acuda 
Con la fe que le debe animar 
 
Zagalillos del valle, venid etc. 
 
Nacerá en un establo zagala 
Pastorcitos, venid, adoremos 
Hoy venimos y luego volvemos 
Y manana nos puede salvar. 
 
Zagalillos del valle, venid. etc. 
 
 
 
 
 



De herders in het veld 
 
Dichtbij Bethlehem was er een veld 
Daar waren de herders, hun schaapjes geteld 
Ze zaten rondom een vuurtje bijeen, 
 en spraken rumoerig en door elkaar heen: 
“ik hoed de schapen en wijs ze de weg 
Nooit zal er één verdwalen, dat is wat ik zeg!” 
“Ik laat ze grazen op groene weiden. 
Ze kennen mijn stem en laten zich leiden. 
En komt er een wolf, dan vecht ik stoer. 
Ik bescherm mijn schapen, met stok en met vuur” 
 
Opeens verscheen een engel, gekleed in het wit                   
Omstraald met een groot en helder , wit licht 
hij sprak: “Vannacht is geboren ‘n kindje, zo klein 
De Koning van de mensen, onschuldig en rein 
Het kind van God, voor jou en voor mij, 
voor herders én koningen zal Hij er zijn. 
 
Hij helpt de zieken, en geneest blinden 
En ieder die zoekt, die zal hem vinden 
Je kunt met hem praten, hardop of in jezelf 
Dat noemen we bidden, is je dat weleens verteld? 
Dus: ben je verdrietig, of voel je je juist fijn 
Praat dan met Hem, want hij zal er zijn. 
Volg nu de ster, dan zul je hem vinden, 
gewikkeld in doeken, bij zijn beminden. 
 
De herders gingen op weg, hun hoop was heel groot 
Op bezoek bij een Koning! Dat gebeurde hen nooit. 
Ze kwamen daar aan om hem te begroeten. 
Zij waren de eersten, en kusten zijn voeten. 
 
Spaans kerstlied:  La Nanita Nana 
 
A la nanita, nana                                                  O nino en cuyos ojos el Sol fulgura 
Nanita, nana, nanita ea                                       Cerrarlos acercarme de noche  oscura         
Mi Jesús tiene sueño                                           Pero cierra, bien mío,tus ojos bellos 
Bendito sea, bendito sea (bis)                             aunque tu madre muera sin verse en ellos 
 
Pimpollo de canela Lirio en capullo                     A la nanita nana etc.   
Duérmete. Vida mia  Mientras te arrullo 
 
Duérmete que del alma Mi canto brota               Fuentecilla que corres  Clara y sonora 
Y un delirio de amores Es cada nota (bis)          Ruisenor que en la selva  Cantando llora 
                                                                            Calla mientras la cuna se balancea 
A la nanita, nana                                                 A la nanita, nana Nanita ea 
Nanita, nana, nanita ea 
Mi jésus tiene sueño                                           A la nanita, nana    Nanita nana, nanita ea 
Bendito sea, bendito sea (bis)                            Mi Jesús tiene sueño, Bendito sea, (bis)                                 

 



 
 
Verteller-1: 
Een tijd na het bezoek van de eenvoudige herders 
kwamen er ook nog belangrijke Wijzen uit het Oosten 
op bezoek bij Jezus. 
Zij hebben d e ster net zo lang gevolgd tot ze bij de plaats waren, 
waar ze Jozef, Maria en Jezus konden vinden. 
Ze gaven Jezus geschenken: goud, wierook en mirre. 
 
 

Wij komen tezamen     
Wij komen tezamen onder ‘t sterreblinken 
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem 
Christus geboren, zingen d’éngelenkoren 
Komt laten wij aanbidden    3x 
             die Koning 
 
Drie wijzen met wierook kwamen er van verre 
Zij volgden zijn sterre naar Bethlehem 
Herders en Wijzen komen Jezus prijzen 
Komt laten wij aanbidden    3x 
        die Koning 
 
 
Korte toespraak voor de kinderen  
 
 

Er is een kindeke geboren op aard 
Er is een kindeke geboren op aard 
Er is een kindeke geboren op aard 
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal 
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal 
 
‘t Kwam op de aarde en ‘t had er geen huis 
‘t Kwam op de aarde en ‘t had er geen huis 
‘t Kwam op de aarde en ‘t droeg al zijn kruis 
‘t Kwam op de aarde en ‘t droeg al zijn kruis 
 
 
Voorbeden   
 
God, dank U wel voor dit mooie kerstfeest 
waar we zo naar uitgekeken hebben. 
Dank U wel, dat Jezus is geboren, onverwacht , als een kind in een stal 
Help ons om de donkere wereld wat lichter te maken. 
 
   Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons 
 
God, de wereld is al zo lang in oorlog, 
en toch: opeens kan er een teken van vrede zijn 
Inspireer en bescherm de mensen, die moeite doen 



om de aarde tot een vredevol paradijs te maken 
 
 Heer, onze God, wij beidden U: verhoor ons 
 
God, wij bidden voor mensen, die ziek zijn 
voor mensen, die verdriet hebben 
laat ons zien, hoe wij hen kunnen troosten 
 
God, hoor ons, als wij in stilte aan U vertellen, wat er leeft in ons hart 
 
Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons 
 
 
Onze Vader 
 
Stille Nacht                                     
 
Stille nacht, heilige nacht                                        Noche de paz, noche de amor 
In de stal sluimert zacht                                          Todo duerme derredor                    
Op wat stro in een kribje terneer                             Entre los astros que esparcen su luz 
Ligt het kindje, der hemelen Heer                           Bella, anunciando al niño Jesús 
Heilig kindje, slaap zacht 2x                                    Brilla la estrella de paz 2x 
 
Stille nacht, heilige nacht                                         Noche de paz, noche de luz 
Eeuwen lang reeds verwacht                                   Ha nacido Jesús 
Hoor, hoe de engelen zingen verblijd                      Pastorcillos que oid, anunciad 
“vrede op aarde” klinkt het wijd en zijd                    No termaís cuando entréis a adorar 
Christus, de redder is daar 2x                                  Que ha nacido el amor 2x 
 
Stille nacht, heilige nacht                                         Desde el pesebre del niño Jesús 
Herders zien het eerst Uw pracht                            La Tierra entera se llena de luz 
Door de engelen, halleluja                                       Porque ha nacido Jesús 
Galmt het luide van verre en na                               entre canciones de amor 
Jezus de redder ligt daar 2x 
 
 
 
Mededelingen  
 
 
Zegen  
 
Laten we blij en gelukkig Kerstfeest vieren 
samen met onze ouders, broers, zussen en alle mensen 
Lasten we elkaar een zalig en blij Kerstfeest wensen, 
God geve jullie de blijdschap en vrede van deze dag 
daarom zegent jullie de Almachtige God: 
de Vader, de Zoon en de H. Geest .  Amen 
 

 
 
 



 
Eer zij God in onze dagen     

                     
Eer zij God in onze dagen 
Eer zij God in deze tijd 
Mensen van het welbehagen 
Roept op aarde vrede uit        Gloria in Excelcis Deo   2x 
 
Eer zij God, die onze Vader 
 en die onze Koning is 
Eer zij God. Die op de aarde 
Naar ons toegekomen is       Gloria in Excelcis Deo   2 x 
 
 
 
                               ZALIG    KERSTFEEST 
 
                                  FELIZ NAVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


