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Meditaties: Deze viering staat ook online op https://youtu.be/j9ILdvwxSR4 
 
Kerstmis 2020 
Online viering door ds Ernst Veen (Leuven), ds Jelle Brouwer (Mechelen Noord), Gijs 
Bleijenberg (Mechelen Noord), Frank Pouliart (Mechelen Zuid) en Heleen Ransijn 
(Vilvoorde). 
Met medewerking van Michael Vervaeke (orgel) 
 
Openingslied: Komt allen tezamen (NLB 477: 1, 2 en 3) 
1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde 
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem 
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren 
Komt laten wij aanbidden 
Komt laten wij aanbidden 
Komt laten wij aanbidden, die Koning! 
 

3. O, Kind, ons geboren, liggend in de kribbe 
Neem onze liefde in genade aan 
U die ons liefhebt, U behoort ons harte 
Komt laten wij aanbidden 
Komt laten wij aanbidden 
Komt laten wij aanbidden, die Koning! 

2. De hemelse eng'len riepen eens de herders 
Weg van de kudde naar 't schamel dak 
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden 
Komt laten wij aanbidden 
Komt laten wij aanbidden 
Komt laten wij aanbidden, die Koning! 

 

 
Welkom en bemoediging 
Allen van harte welkom bij deze online Kerstviering van de samenwerkende buurkerken 
VPKB Leuven, Mechelen Noord en Zuid en Vilvoorde.  
 
Met Kerst, zo luidt de boodschap van het evangelie, kwam God tot ons in de gedaante van een 
mensenkind. Wat we naar aanleiding daarvan als diepste kerk kunnen zeggen, is wel dat Gods 
humanisme in extremis tot uiting komt. Dat daarin tot uiting komt dat God geen verre, 
afstandelijke God wil zijn, maar een mensen-God, die als wezenskenmerk heeft dat Hij de 
mensen nabij is - getuige ook Zijn naam in het Oude Testament: Ik zal er zijn. Ik ben er. Ik 
ben onder u aanwezig. Zelfs zó zeer, dat God niet anders dan onze God wil zijn dan - om te 
beginnen - in de gedaante van een kind. Om zó van kinds af aan de mensen nabij te zijn en 
onder ons te wonen.  
 
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
die hemel en aarde draagt, 
die trouw is tot in eeuwigheid, 
en nooit loslaat wat Zijn hand begon. 
 
Lieve, kleine, grote God, 
hier zitten wij dan, een ieder met een eigen verhaal.  
Met eigen zorgen en eigen vreugden. 
En in  de hoop om met dat verhaal in uw verhaal te mogen voorkomen.  
Daarom vragen wij u: 
maak onze geest gastvrijer dan destijds die herberg in Bethlehem. 
Leg zo vandaag opnieuw dat grote verhaal van dat kleine mensenkind Jezus in ons hoofd,  
opdat wij het zullen bewaren in ons hart.  
 
Genade zij u allen en vrede van God onze Vader 
en van Jezus Christus, onze Heer. Amen. 
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Lied: Ik kniel aan uwe kribbe neer (LvdK 141) 
1. Ik kniel aan Uwe kribbe neer,  
o Jezus, Gij mijn leven! 
Ik kom tot U en breng U, Heer,  
wat Gij mij hebt gegeven. 
O neem mijn leven, geest en hart, 
en laat mijn ziel in vreugd en smart,  
bij U geborgen wezen. 
 

3. Temidden van de nacht des doods  
zijt Gij, mijn zon, verrezen. 
O zonlicht, mild en mateloos,  
uw gloed heeft mij genezen. 
O zon, die door het duister breekt,  
en ‘t ware licht in mij ontsteekt, 
hoe heerlijk zijn uw stralen! 

2. Voor ik als kind ter wereld kwam,  
zijt Gij voor mij geboren. 
Eer ik een woord van U vernam,  
hebt Gij mij uitverkoren. 
Voordat Uw hand mij heeft gemaakt, 
werd Gij een kindje, arm en naakt,  
hebt Gij U mij gegeven. 

 

 
Kyriegebed  (Kerstmorgen) 
Laat ons de Heer om ontferming aanroepen  
voor de nood van de wereld, 
en zijn Naam prijzen,  
want zijn barmhartigheid heeft geen einde. 
 
Heer Jezus Christus, 
als een zon zijt Gij opgegaan in de nacht van onze wereld. 
Daarom bidden wij U: 
verdrijf het duister van eenzaamheid en isolement, 
verdrijf het duister van angst en aanvechting, 
verdrijf het duister van nood en dood. 
En wij bidden: Heer, ontferm U. 
 

Uw geboorte zet de wereld in een nieuw licht, 
de gloed van uw liefde. 
Daarom bidden wij U: 
schenk ons een warm hart, dat klopt voor de naaste, 
ontdooi ons en ontdoe ons van onze onverschilligheid en kilheid, 
heel ons en voltooi ons door het vuur van uw Geest. 
En wij bidden: Christus, ontferm U. 
 

Uw komst is Gods geschenk aan ons allen. 
Daarom bidden wij U: 
leer ons om te leven in dankbaarheid voor zijn goedheid, 
help ons om elkaar te zien met zijn blik vol genade, 
open ons de ogen voor de manier waarop Hij ons telkens weer tegemoet komt 
in al wat klein, teer en kwetsbaar is. 
En wij bidden: Heer, ontferm U. 
 

Heer, onze God, 
Uw Woord wijst ons wegen ten leven. 
Open ons de oren en het hart voor uw stem, 
dring door in onze dorheid en doodsheid met uw boodschap van heil 
en voed ons geloof, onze hoop en onze liefde.  
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Daarom roepen wij tot U: 
Heer, ontferm U over deze wereld, 
Heer, ontferm U over ons. 
Amen. 
 
Lied: Eer zij God in onze dagen (NLB 487: 1, 2 en 3) 
1. Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in onze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roep op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis deo (2x). 
 

3. Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis deo (2x). 

2. Eer zij God die onze Vader 
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis deo (2x). 

 

 
Voor de kinderen…. 
Bobo heeft voor de coronacrisis geslapen in ‘Hotel de Hoop.’ Daarbij vertelt Bobo dat het een 
vreemd hotel is. In hotel de hoop komen presidenten, CEO, studenten, zwervers en alles wat 
daar tussenin is. Het vreemde van Hotel de Hoop is dat zwervers slapen in de suite en 
presidenten op de slaapzaal. En dat is eigenlijk wat Kerst ook is. Met Kerst vieren we de 
geboorte van de Koning der Koningen. Echter: hij werd geboren in een stal en hij kreeg 
kraambezoek van herders. Alles werd omgekeerd. 
 
Kerstevangelie: Lucas 2:1-20 
1In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich 
moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van 
Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats 
waar hij vandaan kwam. 4Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad 
van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5om zich te laten inschrijven 
samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6Terwijl 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. 
 
8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun 
kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het 
stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet 
bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal 
vervullen: 11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 
12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek 
gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels 
leger dat God prees met de woorden:  
14‘Eer aan God in de hoogste hemel 
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 
 
15Toen 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.’ 16Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind 
dat in de voederbak lag. 17Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was 
gezegd.   
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18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19maar Maria 
bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.  
20De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en 
gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. 
 
Lied: Zeg eens herder, waar kom jij vandaan? (NLB 485) 
1. Zeg eens herder, waar kom jij vandaan? 
Ik heb eens gekeken in een oude stal 
Daar zag ik een wonder, dat’k vertellen zal 
 

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

3. Zeg eens herder, wat zag je nog meer? 
Ja, ik zag een kindje, schreiend van kou 
en daarbij stond Jozef, die ‘t warmen zou 

4. Zeg eens herder, zag je soms nog meer? 
‘k Zag dat Maria ‘t kind in de armen nam 
Os en ezel keken, ook een heel klein lam 
 

5. Zeg eens herder, is het lief een schoon? 
Schoner dan het zonlicht, schoner dan de maan 
Schoner dan de hemel waar de sterren staan 
 

6. Zeg eens herder, heeft het iets gevraagd? 
Ja, het vraagt om liefde; schatten vraagt het geen 
Laten wij dan allen gaan tot Hem alleen! 

 
Kerstmeditatie 
Mijn geliefde broeders en zusters, 
Onlangs was er een filmpje op het internet en helaas kon ik het niet meer terugvinden. Het 
ging over een dakloze op het station van Antwerpen-Centraal. De vrouw bedelde met haar 
kleine baby in de armen, bij de ingang. Alle treinreiziger die Antwerpen-Centraal 
binnenkwamen hadden geen oog voor haar. Heel af en toe kreeg ze eens een euro toe 
gespeeld. Eigenlijk zat ze daar maar terwijl de reizigers weinig tijd hadden voor haar. Zij 
waren bezig om bij de trein te komen. En dan, dan komt er een groepje mensen van een tv 
ploeg en zij maken van die vrouw opnames. Zij plaatsen camera’s en dan gebeurt er iets 
bijzonders. Hadden de reizigers eerst weinig tijd om haar een waardige blik te geven, hebben 
zij nu tijd om te kijken wat er gebeurd. Vragen zij zich af welke opnames er worden gemaakt 
en waarom. Zo gebeurde het dat de minste van onze samenleving in de picture komt te staan. 
Dat mensen tijd maken om te kijken wat er gebeurd en dat is eigenlijk het kerstevangelie.  Het 
verhaal waarin de minste van de mensen een plek krijgt. Het verhaal waarin wordt omgezien 
naar hen. Ik denk aan de herders, ze waren niet geschoold. Zo konden niet lezen en met hen 
gaat de Heer een weg. Zijn plan gaat door. Zo mogen de herders op kraambezoek bij de 
Messias komen. Ze lieten alles achter. Juist dit schorriemorrie, deze mensen in de 
samenleving krijgen bezoek van de engel. Ze schrikken zich kapot want ze zien een stralende 
engel. Hij maakt hen wakker. Een engel, zuiver gekleed in wit komt hen aankondigen dat de 
Messias, het Kindje van Bethlehem is geboren. Dat God zich zo klein heeft gemaakt dat Hij 
naar de wereld is gekomen. Zij mogen als eerste het levende geboortekaartje ontvangen van 
deze wonderlijke geboorte. Het hemelse leger vormt een koor en zingt: ‘ere zij God in onze 
dagen.’ De herders staan versteld van deze gebeurtenis. Het is een wonder voor hen. Ze gaan 
op reis aangezien ze dit nog nooit eerder hadden gezien. Bij deze gebeurtenis moesten ze bij 
zijn. Dit zou hun leven kunnen veranderen.  
 

Ik moest denken aan de aanslagen in de Verenigde Staten op 9/11. Toen er vliegtuigen het 
WTC van New York binnen vlogen en het Pentagon.  Hoeveel mensen dachten toen niet dat er 
een derde wereldoorlog zou komen? Nu bijna 20 jaar later hebben wij geleerd dat die 
aanslagen geen moment was waarna wij een ander leven hebben geleid. Ons leven is eigenlijk 
ook na de aanslagen niet fundamenteel veranderd. De ontwikkeling van het internet heeft ons 
leven misschien meer veranderd. We denken heel vaak dat bepaalde gebeurtenissen ons leven 
zal beïnvloeden en achteraf valt het dan mee. Dit gebeurde bij de herders ook.   
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Zij hadden misschien ook verwacht dat de geboorte van de Messias hun leven zou veranderen. 
Ze gingen ernaartoe en toch pakken ze hun werk weer op. In vers 20 lezen we dat ze weer 
teruggaan naar het veld, terug naar hun werk. Echter: zij hebben de Messias in levenden lijve 
gezien. Dit in tegenstelling tot wij.  
 

En toch is Kerst geen revolutie. Voor zwervers is al jaren geen plaats aan de kerstmaal waarin 
eten en liefde wordt gedeeld. Ondanks dat geeft God zijn belofte. Dat Hij de wereld niet 
loslaat. Hij laat niet los wat Zijn hand begon. Deze belofte is voor de CEO en de arbeider. Hij 
geeft de belofte en hoop aan ons allemaal. Voor iedereen: de hoer, de zwerver, kinderen, 
wezen, vluchtelingen enzovoort. Voor mensen die kerst vieren alleen of voor hen die kerst 
vieren met elkaar in een bubbel op kleine schaal. En dankzij de herders hebben wij een kopie 
van het geboortekaartje van de Messias in handen. Van de engel naar de herders; en Maria 
heeft het in haar hart bewaard en Lucas heeft het opgeschreven. Zo hebben wij het 
geboortekaartje van deze wonderlijke geboorte. Tweeduizend jaar hebben we dat eindeloos 
gekopieerd. God heeft naar ons omgezien. Hij wil met ons een relatie aangaan. Zoals Maarten 
Luther het beschrijft: was het Kindje niet geboren waren we allemaal verloren. In deze 
donkere wereld wil dit Kindje het licht zijn. Nu nog een klein lichtje in de duisternis. Straks 
zal het de duisternis wegnemen. Amen. 
 
Muzikaal intermezzo: Nun kommt der Heiden Heiland (J.S. Bach) 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Laat ons danken en bidden… 
Lieve God, 
Ondanks, of misschien wel dankzij deze bizarre tijden willen wij U danken. 

Danken, dat Gij uw Zoon hebt gestuurd in ook toen barre tijden. 
Danken, dat wij het verhaal van ruim 2000 jaar geleden nog steeds elk jaar vertellen en er 
steeds weer hoop uit putten. 
Danken, dat wij door de huidige maatregelen worden herinnerd aan de essentie van de Blijde 
Boodschap. 
Danken, dat wij ondanks dat we slechts zeer beperkt bij elkaar mogen zijn, dat we, ieder in 
onze eigen bubbel via de moderne media samen kunnen bidden. 
Dat willen we dan ook samen doen,  bidden. 
Bidden voor uw wereld, Heer. Als rentmeesters van deze aarde zijn wij danig tekort geschoten 
op economisch en ecologisch vlak. Wij bidden en hopen dat het nog niet te laat is. 
We willen bidden voor de mensheid. We hebben niet alleen de aarde verknoeid, maar ook 
onze verhoudingen met de medemensen. Laten we met zijn allen meer aandacht geven aan uw 
boodschap van Liefde, en laat ons die naastenliefde ook uitdragen. 
Geef wijsheid en inzicht aan zij die verantwoordelijkheid dragen in onze kerk en in de 
politiek. Mogen wij oog hebben voor de zwakkeren in onze wereld. Sta ook de zorgwerkers, 
medici en wetenschappers bij.  

In stilte vertrouwen wij u toe wat we aan niemand kunnen of willen zeggen. 
(…) 
 

Samen met uw wereldkerk spreken wij het gebed uit dat uw zoon ons heeft gegeven:  
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Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
Op aarde zoals in de hemel 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
En vergeef ons onze schulden 
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 
En leidt ons niet in verzoeking 
Maar verlos ons van de boze 
Want van U is het koninkrijk 
En de kracht en de heerlijkheid 
Tot in eeuwigheid 
In eeuwigheid 
Amen 
 
Lied: Go, tell it on the mountain (NLB 484: 1, 2 en 3) 
Go, tell it on the mountain 
Over the hills and everywhere 
Go, tell it on the mountain 
That Jesus Christ is born 
 
1. While shepherds kept their watching 
O'er silent flocks by night 
Behold, throughout the heavens 
There shone a holy light 

2. The shepherds feared and trembled 
When lo, above the earth 
Rang out the angel chorus 
That hailed our Saviour's birth! 
 
3. Down in a lonely manger 
The humble Christ was born 
And God sent our salvation 
That blessed Christmas morn 

 
Zegen 
Ga dan nu allen heen in de vrede, ons verkondigd in het Kerstverhaal, 
dragend de zegen van de Eeuwige. 
 

De Eeuwige zegent u en behoedt u. 
De Eeuwige doet Zijn aangezicht over u lichten 
 en is u genadig.  
De Eeuwige verheft zijn aangezicht over u 
 en geeft u vrede. 
Amen. 
 
Slotlied: Hoor, de engelen zingen de eer (NLB 481) 
1. Hoor de engelen zingen d'eer  
van de nieuwgeboren Heer! 
Vreed' op aarde, 't is vervuld:  
God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u, volken, in het koor,  
dat weerklinkt de hemel door, 
zingt met algemene stem  
voor het kind van Bethlehem! 
Hoor de engelen zingen d'eer  
van de nieuwgeboren Heer! 

2. Hij, die heerst op 's hemels 
troon,  
Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd  
op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid,  
woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in  
in het menselijk gezin. 
Hoor, de eng'len zingen d'eer  
van de nieuwgeboren Heer! 

3. Lof aan U die eeuwig 
leeft  
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt  
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af  
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein  
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de eng'len zingen d'eer  
van de nieuwgeboren Heer! 

 
 


