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Openingslied: Wij komen tezamen... 
  
 Wij komen tezamen onder 't sterrenblinken, 
 een lied moet weerklinken voor Bethlehem. 
 Christus geboren zingen d'englenkoren. 
 Kom laten wij aanbidden, kom laten wij 
aanbidden, 
 kom laten wij aanbidden, die koning. 

 
 Drie wijzen met wierook kwamen er van verre, 
 zij volgden zijn sterre naar Bethlehem. 
 Herders en wijzen komen Jezus prijzen. 
 Kom laten wij aanbidden, kom laten wij aanbidden, 
 kom laten wij aanbidden, die koning. 
 
 Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten 
 en kussen uw voeten Emmanuël. 
 Wij willen geven hart en geest en leven. 
 Kom laten wij aanbidden, kom laten wij aanbidden, 
 kom laten wij aanbidden, die koning. 
 
Begroeting: 
 
Allen: Gegroet iedereen op deze kerstavond. 
 Mensen groot en klein, jong en oud,  

Op afstand, thuis meevierend 
maar verbonden met elkaar 

 in onze wens naar licht en vrede. 
 
 Gegroet U onze God 
 die steeds opnieuw in mensen geboren wordt 
 en Licht in onze wereld is 
 in de Naam van de Vader, de Zoon  en de Heilig Geest. 
 Amen 
  
 
Woord van welkom 
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Ontsteken van de kaarsen op de adventskrans     
 
Ondertussen zingt het kinderkoor: 
Lied:  Vier kleine kaarsjes 

Refr: Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst 
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij. 
Steek ze aan, ze mogen branden gaan. 

Nu meteen, kaarsje één! 

Goed idee, kaarsje twee! 

Kijk, ik zie, kaarsje drie! 

Veel plezier, kaarsje vier! 

 
Openingsgebed  
 
 

Lied:   Daar was er eens een oude uil                                      
 
Daar was er eens een oude uil  
die woonde op een tak. 
Hoe meer of hij hoorde,  
hoe minder of hij sprak. 

 
En alle dieren van het bos  
die vroegen hem om raad 
En de uil sprak een vriend’lijk woord  
en maakte zich niet kwaad. 
 
Dus als je het eens moeilijk hebt,  
vraag raad dan aan de uil 
En wil je weten waar hij woont:  
in ’t bos houdt hij zich schuil. 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=x-raw-image:///1bff4820c1c6738c95b2ff13edefae0ae1fe52476ac3c60e993cfd1288cc2378&imgrefurl=http://dorpskerkrheden.nl/download/1375/kerstverhaal&h=295&w=254&tbnid=jHPGwSBI_xuU4M:&docid=i8g7tjaA_9F4LM&ei=DIxlVpvhHIL2PeyWkbAJ&tbm=isch&ved=0ahUKEwibl-Xh78nJAhUCew8KHWxLBJYQMwg-KBowGg
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We luisteren en kijken naar het verhaal over de kleine uil 

 
 

 
“Je bent pas wijs 

 als je de donkerste plek op aarde hebt gevonden”,  
zegt de grote uil. 

 
Is de donkerste plek           Kleine uil in de kerk            Is de donkerste plek 
   in de schoorsteen?                                                              in het ziekenhuis? 
 
 
Lied:  De uil ziet in het donker (1)        melodie: De uil zit in de olmen 

 
De kleine uil wil weten: Hoe word ik nu heel wijs?                                                                                                      
De grote uil zegt ‘Kijk goed – waar het het donksterst is’                                                                   
Zoek hier, zoek daar – Waar is die donk’re plek?                                                                                  
Licht hier, licht daar – Zo donker is het niet! 
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De kleine uil kijkt heel goed – hij is nu in de stad                                                                                                    
Hij zoekt het donkerst plekje - en komt dan in de kerk.                                                                                    
Hier niet, daar niet – niet in het ziekenhuis.                                                                                             
Wel ziek, in bed – maar donker was het niet! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Kleine uil kijkt op de boerderij naar binnen 

 
 

Lied: De uil ziet in het donker (2) 
 

De kleine uil vliegt verder – hij komt nu bij een boer.                                                                                                     
Zou daar het donkerst wezen – bij koeien in het hooi?                                                                                
Maar nee, niet daar. Ook daar is ov’ral licht                                                                                                     
Een boom, verlicht – het is een mooi gezicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleine uil komt in Bethlehem 
   



6 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kleine uil hoort de herdersjongen praten. Wat is hij somber! 
Zou het hart van de jongen de donkerste plek op aarde zijn? 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Dan verschijnt er plotseling een engel 
 
Lied:   Er is een kindeke… 
 
Engel: Er is een kindeke geboren op aard 
Koor: Er is een kindeke geboren op aard 
Engel: 't Kwam op de aarde voor ons allemaal 
Koor: 't Kwam op de aarde voor ons allemaal 
 
Engel: Er is een Kindeke geboren in 't strooi 
Koor: Er is een Kindeke geboren in 't strooi 
Engel: t Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi 
Koor: 't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi 
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        Allemaal gaan ze naar het pasgeboren Kind kijken 
 
 
Lied:   Goed nieuws 
 
 

Engel: 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. 
 
Hij is ook altijd bij je 
en altijd om je heen 
En waar je ook naar toe gaat 
Hij laat je nooit alleen 
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Korte overweging 
 
 
Geloofslied:   Het is of de wereld vandaag weer begint… 

 

Het is of de wereld vandaag weer begint, 
want hier in het duister verschijnt ons een Kind. 
Een Kind van de hemel en dat ons bevrijdt 
van vrees en van beven voor nu en altijd. 
 
Vandaag wordt het wachten van eeuwen beloond, 
God zelf is het leven dat onder ons woont. 
Een Kind van de hemel en dat ons bevrijdt 
van vrees en van beven voor nu en altijd. 
 
De engelen zingen Zijn naam door de nacht. 
Zo wordt aan ons mensen de vrede gebracht. 
Een naam van de hemel en die ons bevrijdt, 
van vrees en van beven voor nu en altijd. 

 
 
Voorbeden  

Voorafgaand aan elke voorbede zingen we: 
 
Koor: 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! 

 
 Onze Vader    

 
Allen:  Onze Vader, die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd; 
Uw rijk kome; 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
 

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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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.  Amen 
 

Vredeswens 
 
 
 
 
 
Collecte 

De collecte is bestemd voor de Stichting ‘Kind in Beeld’ in Zwolle. 
Wist u dat er zo’n 6.800 huishoudens in Zwolle zijn die leven op of onder 
het sociaal minimum?  Dat betekent dat ruim één op acht Zwolse gezinnen 
moeite heeft rond te komen.  
Er is geen geld voor extraatjes. En al helemaal niet om er eens samen op 
uit te gaan. En precies om die reden bestaat Stichting Kind in Beeld.  
Want een (mid)dagje ontspannen genieten met het hele gezin kan een 
heel positieve uitwerking hebben! 
 
U kunt geven via de collecte-app CHRCH op uw telefoon.  

              Of overmaken op rekeningnummer van de kerk:  NL 06 INGB 000 105 89 58 
 O.v.v. KIND IN BEELD 

 
 
Lied:     Noël festival 

Sing we now of Christmas, Noël sing we here. 
Hear our grateful praises to the Babe so dear. 
Sing we Noël, the King is born Noël 
Sing we now of Christmas, sing we now Noël. 
 
Angels called to shepherds: “Leave your flocks at rest; 
journey forth to Bethlehem, find the lambkin blest”. 
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Sing we Noël, the King is born Noël 
Sing we now of Christmas, sing we now Noël. 
 

Sing Noël, sing Noël, Noël, Noël 
Sing Noël, sing Noël, Noël, Noël 
Sing we all Noël, sing we all Noël 
Sing we all Noël, sing we all Noël 
Sing Noël, sing Noël, Noël, Noël 
Sing Noël, sing Noël, Noël, Noël 
 

Noël Noël, Noël, Noël 
Born is the King of Israël. 
 

In the stall they found Him; Joseph en Mary mild. 
They were seated ‘round the manger, 
watching the holy Child. 
Sing we Noël, the King is born Noël 
Sing we now of Christmas, sing we now Noël 

 

Sing Noël, sing Noël, Noël, Noël 
Sing Noël, sing Noël, Noël, Noël 
Sing Noël, sing Noël. Sing we all Noël! 

 
Mededelingen 
 
Zegen en kerstwensen 
 

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! 
 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4gLDd89PJAhXEQBoKHfW9BzQQjRwIBw&url=http://www.broodjeaap.nl/kerstboom.html&bvm=bv.109395566,d.d2s&psig=AFQjCNFEq03beLyvaMiB8r1QBWRSPqcYUg&ust=1449926623378950
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Slotlied: Midden in de winternacht…. 
 

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? 
 

  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? 

  
 Laat de bel, bim bam, 
 laat de trom, rombom, 
 kere om, kere om, 
 laat de beltrom horen:  
 Christus is geboren! 

 

 

________________________________________ 
 
Deze viering is voorbereid en uitgevoerd  door de werkgroep ‘Jong & Oud’ 
Voorganger:  Corinne van Nistelrooij 
Zang: Aquinokoor en kinderkoor De Dominicaantjes o.l.v. Erik Korterink 
Piano: Adriaan Koops 
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Mededelingen 24 december 2020 
 

Collecte voor de Zwolse Stichting KIND IN BEELD 
Rekeningnummer van de kerk: NL 06 INGB 000 105 89 58 
 

Kerkdienstgemist.nl 
Alle vieringen zijn rechtstreeks en gratis mee te kijken via 
kerkdienstgemist.nl.  Wilt u op een ander moment kijken of een viering 
terugkijken, dan hebt u een KerkTV abonnement nodig.  
Meer info op www.kloosterzwolle.nl of via de receptie: 038-4254400. 
De orde van dienst vindt u op kloosterzwolle.nl 
   

Stiltecentrum open  
Het Stiltecentrum is open, elke ma t/m za, 9.00-16.30 uur.  
 

Kerstmis in het Dominicanenklooster 
Ook dit jaar vieren we Kerstmis, corona of niet. U kunt de vieringen 
rechtstreeks bekijken via: 
www.kerkdienstgemist.nl/stations/795/events/live 

• Kerstnachtviering | Do 24 dec | 21.30 uur | Hans Schoorlemmer & 
René Dinklo o.p. | zangers van het Aquinokoor 

• Hoogfeest van Kerstmis | Vr 25 dec | 10.00 uur | René Dinklo o.p. 
| zangers van het Thomaskoor  

Vanwege Corona kunnen we helaas geen bezoekers in de kerk ontvangen.  
 

Kerstwens  
Waar droom je van? Wat kan jouw leven lichter maken? We nodigen je uit 
ons in een paar woorden je verlangen met ons te delen. Na de viering op 
kerstochtend krijgen de wensen een plek op de engeltjes in de kerstboom 
die in de kerk staat. Wensen kun je doorgeven via whatssapp: 06- 
41904395  
 

Kloosterclub 
Tijdens de advent hebben de kinderen mooie zoommeetings gehad over 
het verhaal van de kleine uil. In het nieuwe jaar gaan we natuurlijk verder, 
om te beginnen met Driekoningen op 3 januari. Wil je ook meedoen? Geef 
je dan op met naam, adres en leeftijd via kloosterclub@kloosterzwolle.nl 
 

 

www.kloosterzwolle.nl   of   038 – 425 44 00 
facebook:  Dominicanenklooster Zwolle 

 

http://www.kloosterzwolle.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/795/events/live

