-VAN DE KERKEN VOOR IEDEREEN-
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Openingsgedicht
Er bloeit een Lelietje van dalen
tussen ruïnes in Betlehem
en de wind vertelt verhalen
aan de wereld over hem
Dus als het waait, weet dat ik luister
misschien vertelt de wind me wel
dat er Licht breekt door het duister
uit een nieuwe kleine ster
Of hij vertelt me van de Koning
die in de nachtelijke kou
werd geboren zonder woning
waar je 'n paleis verwachten zou
Ik luister graag naar het eeuwig epos
zachtjes gefluisterd door de wind
over de ezel en de os
die hun stal deelden met een Kind
Corry van Emmerik-Koenekoop

Lied: komt allen tezamen
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.

Soep met stokbrood en kruidenboter

Kerstverhaal
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet
af dat alle inwoners van het rijk zich moesten
laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond
plaats tijdens het bewind van Quirinius over
Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten
inschrijven, ieder naar de plaats waar hij
vandaan kwam.
Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar
Judea, naar de stad van David die Betlehem heet,
aangezien hij van David afstamde, om zich te
laten inschrijven samen met Maria, zijn
aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze
daar waren, brak de dag van haar bevalling aan,
7en ze bracht een zoon ter wereld, haar
eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en
legde hem in een voederbak, omdat er voor hen
geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht
door in het veld, ze hielden de wacht bij hun
kudde. Opeens stond er een engel van de Heer

bij hen en werden ze omgeven door het stralende
licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.
De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik
kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk
met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de
stad van David jullie redder geboren. Hij is de
messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken
zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat
in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En
plotseling voegde zich bij de engel een groot
hemels leger dat God prees met de woorden: ‘Eer
aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde
voor alle mensen die hij liefheeft.’
Toen de engelen waren teruggegaan naar de
hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we
naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien
wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend
heeft gemaakt.’
Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan
en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.
Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun
over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden
stonden verbaasd over wat de herders tegen hen
zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in
haar hart en bleef erover nadenken.

Lied: nu zijt wellekome
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van al zo hoge, van al zo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyriëleis
Herders op de velden hoorden een nieuw lied,
Dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet
‘Gaat naar gene straten en gij zult Hem vinden
klaar
Bethlem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar’
Kyriëleis

Slotgedachte
Als ergens geluk voor het oprapen lag,
zou ik daarheen gaan op deze kerstdag
Handen vol opgooien, hoog in de lucht
dwarrelend met de wind in vogelvlucht
Langs de sterren en de maan
zou het dan jullie kant op gaan
Al was het een klein beetje maar
dan wordt het voor jullie
een gelukkig nieuw jaar!

