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WELKOM

Kom binnen.
Vertel je verhaal.
Warm je aan het vuur dat
in ons brandt.
Koester je
in onze aandacht.
Want we laten
niemand
in de kou staan.
Niemand
die een dichte
deur mag treffen.
Stap over
de drempel.
Kom in het licht
en voel je thuis.

Lied:
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu ,o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren
Komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden die koning.
De hemelse engelen riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden die koning.
Zingt aarde en hemel, zingt nu de engelenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden die koning.

Begin van de maaltijd

Kerstverhaal

The Little Drummerboy
Heel lang geleden, vlak bij de stad Bethlehem,
leefde eens een kleine jongen wiens familie heel
arm was. Zijn kleren waren versleten, soms had
hij honger, want er was niet genoeg te eten. Maar
de jongen had één ding waardoor hij toch
gelukkig kon zijn: hij had een trommel, die
trommel was van zijn vader geweest en daarvóór
van zijn opa. Jaren geleden, toen zijn opa nog
jong was, had hij die de trommel gekregen van
rondtrekkende muzikanten. Toen de kleine
jongen oud genoeg was leerde zijn vader hem
parum pumpum pum spelen, op de trommel. Nu
was hij van de kleine jongen en die hield heel
veel van zijn trommel. Elke dag speelde hij erop
en liep door zijn dorp. De andere kinderen
volgden hem, terwijl hij speelde, zongen mee en
marcheerden in de maat. Soms liepen er zelfs
dieren mee in de parade! De kleine jongen
speelde zo vaak op de trommel dat hij er heel
goed in werd. De mensen in het dorp noemden
hem al gauw de kleine trommeljongen.
In dezelfde tijd, in het stadje Nazareth, moesten
Jozef en Maria op reis. Maria was in verwachting,
maar ze moesten naar Bethlehem voor de
volkstelling die keizer Augustus bevolen had. In
Bethlehem was het heel druk, zo druk dat ze
geen plaats konden vinden om te slapen. Ze
werden naar een kleine stal gestuurd door een

herbergier. Jozef en Maria waren zo moe en koud
dat ze blij waren dat ze in het stro in de stal
konden gaan liggen. Die nacht werd Jezus
geboren, en Maria legde hem voorzichtig in een
kribbe met stro. Buiten op het veld waren de
herders. Ze pasten op hun schapen. Het was een
heel gewone nacht. Toen opeens ... was er een
helder licht, alsof het dag werd. En daar stond
een engel in het licht. De engel zei: 'Wees maar
niet bang.
Ik kom jullie een boodschap brengen van God.
Jullie zullen allemaal erg blij zijn. In Bethlehem is
een bijzonder Kindje geboren. Een Kind dat alle
mensen gelukkig zal maken. Ga Hem zoeken. De
herders gingen Hem zoeken en vonden Jezus. Ze
vertelden het grote nieuws aan iedereen.
Iedereen had het over de kleine Jezus. Ook de
trommeljongen hoorde van Jezus. Hij wou ook
graag naar het Kindje kijken, maar hij had niks
om te geven.
Die nacht zag hij een heldere ster schijnen. Even
later kwamen er drie vreemde mannen op
kamelen door de straat, ze hadden mooie kleren
aan en mooie dingen bij zich, het waren
koningen. Zouden zij ook naar Jezus gaan kijken?
De kleine trommeljongen besloot hen te volgen.
Hij hoorde de drie mannen praten over de ster.
Ze waren de ster al van heel ver gevolgd en nu
scheen de ster boven een stal. De drie koningen
gingen de stal binnen. Toen ze Jezus zagen bogen
ze en gaven hun mooie geschenken: mirre,
wierook en goud. De kleine trommeljongen

stond buiten en zag dat allemaal gebeuren. Wat
kan ik doen dacht hij, ik heb niks om te geven,
verdrietig draaide hij zich om en liep terug naar
huis. Toen zag hij de trommel die aan zijn zij
hing. Plotseling wist hij wat hij de kleine Jezus
kon geven. Hij zou voor Hem op de trommel
spelen. Hij ging terug en toen hij de stal weer zag
begon hij zacht te spelen en te zingen..
Come, they told me pa-rum pumpum pum
Our newborn King to see, pa-rum pumpum pum
Our finest gifts we bring pa-rum pumpum pum
To lay before the King pa-rum pumpum pum
Rum pump um pum, rum pumpum pum
So to honor Him pa-rum pumpum pum
When we come
Little Baby pa-rum pumppum pum
I am a poor boy too, pa-rum pumpum pum
I have no gift to bring pa-rum pumpum pum
That’s fit to give our King pa-rum pumpum pum
Rum pumpum pum, rum pumpum pum
Shall I pay for you, pa-rum pumpum pum
on my drum?
Mary nodded pa-rum pumpum pum
The ox and lamb kept time pa-rum pumpum pum
I played my drum for Him pa-rum pumpum pum
I played my best for Him pa-rum pumpum pum
Rum pump um pum, rum pumpum pum
Then He smiled at me pa-rum pumpum pum
me and my drum

Vervolg maaltijd
Lied:
Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer
Kyrieleis
D’herders op de velden hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
“Gaat aan gene straten
en gij zult Hem vinden klaar.
Bet’lem is stede , daar is ’t geschied voorwaar”.
Kyrieleis
Wijzen uit het oosten, uit zo’n verre land,
Zij zochten onze Here met offerand.
Ze offerden ootmoedelijk myr,
wierook ende goud,
ter ere van dat Kinde , dat alle ding behoudt.
Kyrieleis

Nagerecht
Gedicht
Wees gelukkig en wees blij
want Jezus kwam voor jou en mij
ook al kun je onder ’t zingen
soms je tranen niet bedwingen
omdat je iets of iemand mist
Hij, die al onze tranen wist
werd eens hierop aard geboren
sinds die tijd mag elk het horen
Hij geeft vrede, kocht ons vrij
wees maar gelukkig en wees blij

Afsluiting met koffie/thee

Lied:
Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
Wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer
Hulpeloos Kind, heilig Kind,
dat zo trouwzondaars mint,
Ook voor mij hebt G’uw rijkdom ontzegd,
Wordt G’op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor,
Leer me U danken daarvoor
Stille nacht, heilige nacht.
Vreed’en heil wordt gebracht
Aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen Gode zij eer!
Amen Gode zij eer!

