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Samen zingen in een volle kerk – dat gaat dit jaar niet lukken.  
Maar je kunt ook samen, of in kleine kring rond Kerst woorden van 
geloof en muziek delen. Bij een kop koffie, een glaasje, of bij een 
kerstmaaltijd. Misschien raakt dit nog wel meer dan meedoen in een 
volle kerk!  

 
We reiken u/jullie deze viering aan, met de mogelijkheid tot stukjes 
overslaan of aanvullen – dat is dan weer een bonus, want dat lukt in 
een gewone kerkdienst niet.  
Muziek kun je opzoeken op Spotify of Youtube ( met de aangegeven 
kernwoorden) of je zoekt iets moois in je eigen liedbundel.  
 
Heel gelukkig en vredevol Kerstfeest gewenst! 
 
 



Kijk of luister naar    

            Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 
            dat nooit meer dooft…..   ( spotify/ youtube: Taizé of SELA) 
 
We ontsteken ( in het donker) een kaars, en zeggen 
 
      Dit licht vertelt ons van God 
      Dit is een vlammetje van hoop 
      Licht dat al het donker overwint 
 
Je kunt samen kijken naar  ‘Trinity – Wereldwijs – Vlammetje’ 
 
Het kerstevangelie staat in Lucas 2: 1-15 
Uit welke bijbel ga je het lezen? Wie leest voor? 
 
Zingen of zeggen: lied 478: 1  ( of ander kerstlied) 
 
Komt, verwonder u hier mensen,  
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen,  
ziet dit nieuwgeboren Kind! 
Ziet, die ’t woord is, zonder spreken,  
ziet, die vorst is, zonder pracht 
ziet, die ’t al is, in gebreken, 
 ziet, die ’t licht is in de nacht! 
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is,  
wordt verstoten, wordt veracht. 
 
Samen in gesprek, over ( één van) de volgende vragen: 
 
Wat is jouw mooiste herinnering van het afgelopen jaar? 

 
Wat is jouw favoriete kerstlied en waarom? 
 
Wie of wat inspireert jou het meest? 
 
Wat doe jij het liefst met kerst? 
 
Welke persoon uit het kerstverhaal spreekt jou het meest aan? 
 
Waar ben je dankbaar voor?                     ………………………. 



Op reis gaan ….een lokaal kerstverhaal   

vanaf 21 dec. op te zien op    ambergraphics.nl/kerstanimatie 
 
Gebed 
 
O God, Bron van Leven 
Laat de kracht van Uw liefde 
ons zegenen op onze weg, 
ons hoop en troost geven. 
 
Laat de kracht van uw Liefde 
ons verwarmen en inspireren. 
Laat ze sterker worden 
tegen alle twitteren en polariseren in 
en de bubbels waarin we leven doorbreken. 
 
Laat de kracht van uw Liefde 
ons vertrouwen versterken 
dat Liefde onze bestemming is, 
ons thuis en onze uitdaging. 
Amen. 
 
Zingen of zeggen: Stille nacht… 
 
Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, langverwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer. 
 
Stille nacht, heilige nacht! 

Vrede en heil, wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer! 
 
  of kijk naar  ‘Kerstnacht boven Bethlehem’ – SELA   



Zegen 

 
Moge het kindje van Bethlehem 
je vrede geven. 
Moge het kind van Nazareth 
je vreugde geven. 
Moge de man van Galilea 
je kracht geven. 
Moge de Messias van Golgotha 
je moed geven. 
Moge de opgestane Jezus 
je hoop geven. 
En de opgevaren Christus 
licht en kracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 
       

                        Vrolijk Kerstfeest ! 
 


