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We zingen vooraf: 
 
Lied:  O dennenboom… 
 
Eerst kinderkoor daarna allen 

O dennenboom, o dennenboom. 
Wat zijn je takken wonderschoon 
Ik heb je laatst in 't bos zien staan 
toen zaten er geen kaarsjes aan. 
O, Dennenboom, o dennenboom. 
Wat zijn je takken wonderschoon 

 
Lied:  Nu zijt wellekome… 
 

Kinderkoor / allen: 
Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer; 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer! 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer, 
hier al in dit aardrijk, zijt Gij gezien nooit meer:  
Kyrieleis! 

 

D' herders op den velde hoorden een nieuw lied 
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar, 
Bethlehem is de stede daar is 't geschied voorwaar:  
Kyrieleis! 

 
Opening van de viering:  
 Wilt u – zo  mogelijk – gaan staan?   

 
Lied bij binnenkomst: Luister eens... (mel.: Jingle Bells) 

 
           Refrein: Luister eens, luister eens, 

naar wat ik zeggen wil.  
In een stal in Bethlehem  
Daar is het nu niet stil, want 
Deze nacht, lang verwacht 
Kwam op deze aard 
‘t  Kerstkind, God de Zoon  
Hij is ons alles waard.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.parochie-oosthuizen.nl/organist_en_koorb.php&ei=QRSHVPuZGIfsO6bGgfgD&bvm=bv.81449611,d.ZWU&psig=AFQjCNHNyreFhePwqDfdgWelEF0oYTEO4A&ust=1418225076517839
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Eenzaam in de stal   Herders in het veld  
daar hielden zij de wacht die kwamen daar bijeen  
alles was heel koud   aan de hemel stond een ster 
en iedereen die lacht.  die steeds maar op hun scheen. 
Christus onze Heer   Engelen zongen zacht  
zo klein als Hij nog was  dat heden deze nacht  
lag daar in een kribbetje God de Zoon geboren is 
Gemaakt van stro en gras. wees blij, zing mee met kracht. 
Refrein    Refrein 
 

Welkom 
 

Hartelijk welkom alle mensen;  
ouders, kinderen groot en klein. 
Fijn dat u vanavond  
hier bij ons wilt zijn 
 

Vanavond gaan we samen vieren 
’t feest van Jezus, ’t feest zo blij 
Want een Koning werd geboren. 
in een stal, voor u en mij. 
 

Samen gaan we zingen van de vrede. 
en luisteren naar een oud en mooi verhaal 
van die nacht zo lang geleden 
Welkom! Welkom allemaal. 

 

Ontsteken van de kaarsen op de adventskrans     
 

Lied: Zingend naar kerst… 
 

Refrein: Je kunt het voelen, horen, zien, 
het zingt in mensen dag en nacht. 
Het wordt weer kerst. Eén kaars gaat branden, 
want er wordt een kind verwacht. 

We hopen op een nieuw begin; 
de donk’re aarde licht weer op. 
We dromen van een nieuwe wereld 
de bloemen springen uit de knop. 

Refrein: Je kunt het voelen, horen, zien, 
het zingt in mensen dag en nacht. 
Het wordt weer kerst. Twee kaarsen branden, 
want er wordt een kind verwacht. 
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We hopen op een nieuw begin; 
wie weet wordt onze wens dan waar. 
We dromen van een nieuwe wereld 
waar brood gedeeld wordt met elkaar. 

Refrein: Je kunt het voelen, horen, zien, 
het zingt in mensen dag en nacht. 
Het wordt weer kerst. Drie kaarsen branden, 
want er wordt een kind verwacht. 

 

We hopen op een nieuw begin; 
de liefde wint het van de haat. 
We dromen van een nieuwe wereld; 
de vrede feest in elke straat. 

Refrein: Je kunt het voelen, horen, zien, 
het zingt in mensen dag en nacht. 
Het wordt weer kerst. Vier kaarsen branden, 
want er wordt een kind verwacht. 

 

We hopen op een nieuw begin; 
we zingen zorgeloos een lied. 
We dromen van een nieuwe wereld; 
de klanken troosten bij verdriet. 
 

Gebed 
 

Het verhaal begint – 
 

1. Hoe het allemaal begon, lang geleden rondom het vuur 

 
Lied: Over een koning (Mel: God rest ye merry gentleman) 
 

Een koning naar Gods hart is niet 
de stoerste van het land. 
Hij is niet hard als ijzer, maar 
regeert met zachte hand. 
Hij sluit zijn mensen in zijn hart 
en leidt hen met verstand. 

 

Refr: Voor een volk dat verdwaald is in de nacht, diep in de nacht, 
is dit koningskind het kind waarop het wacht. 
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Een koning naar Gods hart is niet 
Bij iedereen gevreesd 
Hij past de wet niet naar de letter 
toe, maar naar zijn de geest 
En als er iets te vieren valt  
Dan viert zo’n koning feest. Refrein 

 
2. Maria en Jozef gaan naar Bethlehem 

 
Als het ezeltje onder het liedje ‘Sjok, sjok, sjok.. binnenkomt, mogen alle 
kinderen meelopen achter het ezeltje aan en vóór in de kerk gaan zitten. 
 
Lied: Sjok, sjok, sjok, liep het ezeltje… 

 
Sjok, sjok liep het ezeltje  
helemaal naar Bethlehem. 
Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje 
helemaal naar Bethlehem. 
O Maria was zo moe,  
ze deed af en toe haar oogjes toe. 
 

Sjok, sjok sjok, liep het ezeltje 
Jozef zocht naar onderdak. 
Sjok, sjok, sjok, liep het ezeltje 
Jozef zocht naar onderdak. 
Maar ze zeiden het spijt mij zeer,  
we hebben helaas geen slaapplaats meer. 

 
Hop, hop, hop liep het ezeltje, 
Want het rook een warme stal 
Sjok, sjok,sjok liep het ezeltje  
Want het rook een warme stal 
Daar en wie had dat gedacht  
werd Jezus geboren in die nacht 
 
 
 

3. Bethlehem in rep en roer, bij de herberg, en in de stal 

 



6 

Lied: Er is een kindeke… 
 

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 
 

allen: '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 
 

Er is een Kindeke geboren in 't strooi 
Er is een Kindeke geboren in 't strooi 
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi 
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi 

 
4. Bij de herders op het veld 

 

Lied: Dag ster, grote ster… 
 

Refrein:   Dag ster, grote ster! 
   Voor wie twinkel jij? 
   Voor wie geef jij je twinkelend licht? 
   Dag ster, grote ster! 
   Als ik naar je kijk, 
   krijg ik lichtjes in mijn ogen 
   en een lach op mijn gezicht. 

 

Geef jij licht aan de wijzen? 
Help jij ze door de nacht?  
Grote ster, ik zie je staan. 
Wijs jij ze hoe ze moeten gaan?   Refrein 

 

Geef jij licht aan de herder? 
Help jij ze door de nacht? 
Grote ster, ik zie je staan. 
Wijs jij ze hoe ze moeten gaan?   Refrein 

 

Geef jij licht aan de mensen? 
Help jij ons door de nacht? 
Grote ster, ik zie je staan. 
Wijs jij ons hoe we moeten gaan?  Refrein 
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5. De engelen bij de herders 
 

Tekst Engel Gabriël:  
 

Luister herders, lieve mensen 
hier in deze nacht 
is nu in een stal geboren 
waar je op hebt gewacht. 
Dit kindje zal een koning worden 
goed en eerlijk voor iedereen 
pak nu dus snel je spullen  
en ga er maar gauw heen. 

 

Denk wel even om je schapen 
dat ze strakjes veilig zijn  
want sommigen van de lammetjes 
zijn nog jong en heel erg klein. 
kom maar mee en doe wat zachtjes 
anders schrikt et kindje zo, 
Kom maar kijken en wees welkom 
Zelfs al heb je geen cadeau 

 

Aan Maria kan je vragen 
wat de naam is van haar zoon 
Die heeft een mooie betekenis  
En is ook niet zo heel gewoon 
Wil je weten waar de stal is  
Zoek dan naar een grote ster 
Kom pak nu dan je al je spullen 
want het is niet zo heel ver 

 
Kom je kijken?  
 
Lied: Eer zij God in deze dagen…  
 

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! (2x) 
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 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! (2x) 
 

Korte overdenking 
 

Lied Goed nieuws  
 

Kinderkoor 
Goed nieuws, goed nieuws 
Iedereen moet het horen 
Goed nieuws, goed nieuws 
Jezus is geboren, Jezus is geboren 

 

Hij wil je heel graag helpen 
in alles wat je doet 
En gaat het soms wat moeilijk 
Hij geeft je nieuwe moed 

  

Hij is de allerbeste 
geen ander is als Hij 
De machtigste en sterkste 
Hij is het allebei 
En Hij is ook een Vader 
die heel veel van je houdt 
Hij draagt je in zijn armen 
als jij op Hem vertrouwt 

 

Hij is ook altijd bij je 
en altijd om je heen 
En waar je ook naar toe gaat 
Hij laat je nooit alleen 

 
Geloofsbelijdenis: Wilt u – zo  mogelijk – gaan staan?   
 
allen  God, Jij kent mij.  

Jij draagt mij op handen. 
mij kan niets gebeuren.  
Ik geloof in jou, lieve God.  
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Jezus, jij houdt van mensen, van groot en van klein. 
Je vertelt ons verhalen, en breekt je brood met ons. 
Jij deelt je leven het liefst met ons; 
jij bent het hart van onze gemeenschap. 
Ik geloof in jou. 
Geest van God, jij houdt ons bij elkaar, 
En leert ons wijs en goed te zijn. 
Jij leidt ons in ons leven. Ik geloof in jou. Amen 

 
Collecte 

Voor deze collecte wordt een mandje doorgegeven, ook kunt u 
gebruik maken van de collecte-app CHRCH op uw telefoon, 
scan de QR code of stort op het bankrekeningnummer van de 
kerk: NL 06 INGB 000 105 89 58 

 
Collectelied   Zeg eens herder 
 

Zeg eens herder, waar kom jij vandaan? 
Ik heb eens gekeken in een oude stal. 
Daar zag ik een wonder dat ‘k vertellen zal. 

 

Zeg eens herder, wat heb jij gezien? 
‘k Zag een os en ezel bij de voederbak, 
het was er koud en donker, tocht kwam door het dak. 

 

Zeg eens herder, wat zag jij nog meer? 
Ja, ik zag een kindje, schreiend van de kou 
en daarbij stond Jozef, die het warmen wou. 

  

Zeg eens herder, heeft het niets gezegd? 
Ja, het vroeg om liefde, schatten vraagt het geen: 
Laten wij allen gaan tot hem alleen 

 

Solo zang 
 

Voorbeden  
 
Lied Onze Vader, maak alles nieuw  
 

Onze Vader in de hemel,   maak alles nieuw. 
Geef uw naam aan deze wereld, maak alles nieuw. 
Breng uw koninkrijk tot leven,  maak alles nieuw. 
Wees de hemel, wees de aarde, maak alles nieuw. 
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Geef het brood in onze dagen,  maak alles nieuw. 
En vergeef ons onze schulden,  maak alles nieuw. 
Laat ook ons elkaar vergeven,  maak alles nieuw. 
God verlos ons van het kwade,  maak alles nieuw. 

 

Slottekst  
 

Kerstfeest is een feest van vrede, 
Vrede hier en overal. 
En die vrede voor de mensen  
is begonnen in een stal. 

 

Kerstfeest is een feest van lichtjes. 
Lichtjes in de duisternis, 
in een wereld waar het leven 
lang niet altijd vrolijk is. 

 

Kerstfeest is een feest van mensen  
Mensen groot en mensen klein 
En voor ieder op de wereld 
Wil de Heer de Vader zijn. 

 

Kerstfeest is een feest van liefde. 
iedereen komt tot elkaar. 
Het licht is geboren, het kindje Jezus straalt. 
De last is van onze wereld gehaald. 
Laat ’t Kerstfeest beginnen voor allemaal. 

 

Mededelingen 
 

Zegen en kerstwensen 
 

Eerst geheel door kinderkoor dan allen: 
 

Ik wens je een vrolijk kerstfeest 
 Ik wens je een vrolijk kerstfeest 
 Ik wens je een vrolijk kerstfeest 
 en een gelukkig nieuwjaar! 
 

 We wish you a merry christmas 
 We wish you a merry christmas 
 We wish you a merry christmas 
 and a happy new year! 
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Slotlied: Midden in de winternacht… 
 

Kinderkoor: 
Midden in de winternacht  
ging de hemel open! 
Die ons heil ter wereld bracht, 
antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied, 
herders waarom zingt gij niet? 

allen  
Refrein:  Laat de citers slaan;  

 blaast uw fluiten aan; 
 laat de bel, laat de trom,  
 laat de beltrom horen: 
 Christus is geboren! 
 

   Vrede was het overal 
   wilde dieren kwamen 
   bij de schapen in de stal 
   en zij speelden samen. 
   Elke vogel zingt zijn lied, 
   herders waarom zingt gij niet? Refrein 

 

   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 
 

allen: laat de bel, bim bam, 
laat de trom, rombom, 
kere om, kere om, 
laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  
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Collecte bij de uitgangen is bestemd voor ons project in Oekraïne 
Help het dominicaanse tehuis in Fastiv helpen! 
Behalve geld voor aanschaf van kachels om te koken en om te  
warmen is er ook veel geld nodig voor verstrekken van humanitaire  
hulp. Giften welkom op NL 11 INBG 0000 3910 23 t.n.v.  
St Dominicanenklooster Diaconie o.v.v. Fastiv.  
De collecte bij de uitgang is bestemd voor Fastiv, of scan de QR-code  
 
Vieringen rondom Kerst / Nieuwjaar 
zie website www.dominicanenzwolle.nl  
 
Eerste kerstdag | 10.00 u |René Dinklo o.p. | Thomaskoor 
Tweede kerstdag | 10.00 u |Wijbe Fransen o.p. | in het koorgedeelte  
Oudjaar |19.00 uur | Anneke Grunder o.p.| Oudjaarskoor 
Nieuwjaar | 10.00 uur | Anneke Grunder | in koorgedeelte | geen koffiedrinken 
 
Stalletje kijken eerste kerstdag 
Nog even kijken bij het kindje in de kribbe en een kaarsje aansteken. Er is (live) 
muziek en een verteller met het kerstverhaal. 13.30-16.00u 
Ook in de kerstvakantie is onze kerk geopend. Di t/m zat. van 13.30 – 16.30 uur 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst na de viering 
Bestuur en kloosterteam heten u welkom om op zondag 8 januari na de koffie 
samen te proosten op het nieuwe jaar! 
 
Geen kloosterclub voor de kinderen tijdens vieringen in de kerstvakantie 
1e kerstdag en zondag 1 januari: geen oppas en geen kloosterclub  
8 januari: wel oppas, geen kloosterclub. 
 
Bereikbaarheid van de Kloosterpoort 
Maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur: 038 - 425.44.00 
De kloosterpoort is tussen Kerstmis en Nieuwjaar gesloten 
 
 

 
 

 
Deze viering is voorbereid en uitgevoerd door de werkgroep ‘Jong & Oud’ 
Voorganger: pastor Josephine van Pampus  
Zang: kinderkoor De Dominicaantjes o.l.v. Erik Korterink  
met zangers van het Aquinokoor   Piano: Paula Hopster 

http://www.dominicanenzwolle.nl/

