
EEN KERSTVERHAAL - HET ZWARTE SCHAAP 
 

 

Kerstnachtviering op 24 december 2020 
 

Wie boven het maaiveld uitsteekt 

wordt redeloos geschoren, 

zwarte schapen zeggen recensenten 

moeten zeker bij de kudde horen 
 
 

 

Voorgangers: 

Deken Ambro Bakker s.m.a., Deken Eugène Jongerden  

en  Pastor Dea Broersen 

 

Enkele leden van de  Liturgische Zanggroep ‘Tolle Lege’ 

Marlies van ’t Hoff–Hattink, dirigente,  Nicolette Klerks, pianiste 
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Intredelied:   Uit: A Ceremony of carols van Benjamin Britten op. 28 

                                  Soliste: Liesbeth van ‘t Hoff 

  

Hodie Christus natus est: 

hodie Salvator apparuit: 

hodie in terra canunt angeli: 

laetantur archangeli: 

hodie exsultant justi dicentes: 

gloria in excelsis Deo. Alleluja! 

 

Heden is Christus geboren. 

Vandaag is de Verlosser verschenen. 

Heden zingen de engelen op aarde, 

verheugen zich de aartsengelen. 

Heden jubelen de rechtvaardigen, 

zeggend: Eer zij God in de hoge. 

Alleluja!

Woord Van welkom 

Je kunt alles weten, maar wat doe dat ertoe? 

De Ene, dit ene Kind leren kennen, 

is belangrijker dan wat dan ook. 

We kunnen wel omhoog kijken naar belangrijke leiders, 

maar we missen dan die kleine uithoek, 

waarin God zich laat zien. 

Zowel Jesaja, Paulus en Lucas attenderen ons daarop. 
 

Zou dat dan tóch waar zijn, Maria’, zei Jozef, ‘ 

dat ons Kindje vooral gekomen is voor de zwarte schapen, 

in onze families, op school, op ons werk, 

eigenlijk overal in de wereld? 
 

Over de zwarte schapen 

zullen we het in deze kerstnacht hebben. 

Want vooral de zwarte schapen horen 

op de beste plaatsen, ook in onze kerststal thuis. 

Zoals Wil Melkers in 2012 schreef: 
 

 Wie boven het maaiveld uitsteekt 

 wordt redeloos geschoren, 

 Zwarte schapen zeggen recensenten 

 moeten zeker bij de kudde horen 
 

Wij wensen u thuis een inspirerende viering in deze  kerstnacht toe. 
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Gebed - Lichtrite  

Pr. Goede Vader in de hemel, 

 in deze kerstnacht willen wij U danken, 

 voor uw zoon Jezus. 

 Wij vieren blij en vol vreugde 

 zijn geboorte in de stal van Bethlehem. 

 In deze nacht vieren wij weer hoeveel u van ons houdt. 

 Want U wilt heel dicht bij ons zijn: 

 zo klein en zo hulpeloos als een kindje in de wieg 

 dat huilt en lacht. Wij danken U voor dit wonder! 
 

Wij ontsteken de vijf Adventskaarsen 
 

Lied: Licht, woord, antwoord  t. Jannet Delver / m. Thom Löwenthal 

 

Licht, Woord, Antwoord: de stilte is verbroken - 

Voor wie verdrukt is, gebruikt, vernederd, 

ter ziele, gezwicht voor het duister,  

gaat een hemels licht op. 

Een scheppend woord is geworden 

adem van God in een kind. 

En onder ons wil het wonen voorgoed. 
 

Gebed 

Heer, onze God, niemand heeft U ooit gezien. 

In uw Zoon Jezus bent U ons nabij gekomen; 

Hij is Uw licht in de duisternis, 

ons heil en onze vrede. 

Open ons hart om van deze vreugde mee te delen 

aan ieder mens van goede wil. 

Vooral voor de vele zwarte schapen onder ons, 

die worden gediscrimineerd en uitgestoten. 

Dit vragen wij door Jezus Christus, uw Zoon, 

die met U en de heilige Geest 

leeft en heerst in alle eeuwigheid. amen 
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Eerste lezing uit de profeet Jesaja 9: 1-3+5-6 

Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht; een licht 

straalt over hen die wonen in het land van doodse duisternis.  

Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot. Voor 

uw aanschijn zijn vol vreugde, een vreugde als die om de oogst,  

als die van mensen die jubelen bij het verdelen van de buit. 

Want het juk dat zwaar op het volk drukte, de stang op hun 

schouders, en de stok van de drijvers, Gij hebt ze stuk gebroken als 

op de dagen van Midjan.  

Want een kind is ons geboren, een zoon werd ons geschonken;  

hem wordt de macht op de schouders gelegd, en men noemt hem: 

Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, 

Vredevorst.  Een grote macht en een onbeperkte welvaart zullen 

toevallen aan Davids troon en aan zijn koninkrijk, zodat het 

gegrondvest zal zijn, en stevig gebouwd op recht en gerechtigheid, 

van nu af tot in eeuwigheid.  De ijver van de Heer der hemelse 

machten brengt het tot stand. 

               Wij danken de Heer voor Zijn Levend Woord. 
 

Lied: Away in a Manger  / Christmas carol, arranged by Reginald Jacques 
 

Away in a manger, no crib for a bed. 

The little Lord Jesus laid down his sweet head. 

The stars in the bright sky looked down where he lay. 

The little Lord Jesus asleep on the hay. 
 

The cattle are lowing the baby awakes. 

But little Lord Jesus no crying he makes. 

I love thee, Lord Jesus! Look down from the sky 

and stay by my side until morning is nigh. 
 

Be near me, Lord Jesus; I ask Thee to stay. 

Close by me for ever, and love me, I pray. 

Bless all the dear children in Thy tender care, 

and fit us for heaven, to live with Thee there. 
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Tweede lezing uit de brief van Paulus aan Titus (2:11-14) 

Dierbaren, 

de genade van God, bron van heil voor alle mensen. is op aarde 

verschenen. Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te 

verzaken en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd, 

terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de 

openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland 

Christus Jezus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle 

ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot zijn eigen volk, 

gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goeds. 

                  Wij danken de Heer voor Zijn Levend Woord. 
 

Voorzang/Koor:  Kind ons geboren, Zoon ons gegeven, 

God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,  

Koning van de vrede. 
 

Gezongen Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas (Luc.2:1-14) 

 

In die dagen werd een bevel uitgevaardigd door Keizer Augustus,  

dat er een volkstelling moest worden gehouden over heel de wereld.  

Deze volkstelling vond plaats, voordat Quirinius landvoogd van 

Syrië was. Allen gingen op reis om zich te melden, ieder in zijn eigen 

stad.  Ook Jozef ging op weg, en omdat hij uit het huis en geslacht 

van David was, trok hij vanuit Nazareth - in Galilea - naar Judea toe,  

naar Bethlehem, de stad van David, om zich daar te melden,  

samen met Maria, zijn vrouw, die zwanger was.   

En terwijl zij in Bethlehem verbleven, brak het uur aan, dat zij  

bevallen moest. Zij bracht een Zoon ter wereld, haar eerstgeborene, 

wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in en kribbe, omdat er 

voor hen geen plaats was in de herberg. Nu waren er herders in de 

buurt.  Die nacht in het open veld, hielden zij de wacht bij hun 

kudde.  Plotseling stond voor hun ogen een engel des Heren en de 

glorie des Heren omstraalde hen, zij werden zeer bevreesd.  

Maar de engel sprak tot hen: "Wees niet bevreesd, want ik verkondig 

 u een grote vreugde, die voor heel het volk bestemd is.  
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Heden is u in de stad van David een Redder geboren, de Heer, 

de Messias. En dit zal u een teken zijn: gij zult een pasgeboren 

kindje vinden, het is in doeken gewikkeld, het ligt in een kribbe.   

Plotseling was de engel omringd door een schare van hemelse  

machten.  Zij verheerlijkten God en zij riepen:   
 

Koor:  Ere zij God in den hoge en vrede op aarde 

     voor alle mensen van goede wil. 
 

Verkondiging 
 

Wij belijden ons geloof: 

 

Pr. Ik geloof in de God van vrede en gerechtigheid, 

die machtig en onmachtig aan ons de keuze laat 

de vrijheid te dienen, het recht te doen groeien, 

de relaties in liefde te helen, 

die vreemden tot vrienden maakt. 
 

Al. Ik geloof in Jezus, Zoon van Uw Vrede, 

die brekend en delend Zijn weg is gegaan, 

 weldoende getuigend van Gods Rijk op aarde; 

 die overal vrijheid en vriendschap bracht. 
 

Pr. Ik geloof in de Geest, die Jezus bezielde, 

die zoeken blijft, totdat Hij vindt: een open hart 

op zoek naar vrede en gerechtigheid, 

naar Gods inspirerende bron. 
 

Al. Ik geloof in mensen - op zoek naar elkaar –  

 die handen en voeten gebruiken 

 voor vrede en gerechtigheid;  

 die ogen en oren - hun hart en hun spreken –  

 in dienst durven stellen van Gods visioen. 
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Pr. En ik geloof in een nieuw leven, de dood voorbij, 

want Gods woning staat open voor iedereen,  

die hier de vrede en gerechtigheid 

met hart en ziel heeft gediend.  
 

Voorbeden         Na elke voorbede zingt het koor: 

Wees genadig, kom bevrijden, Kyrie eleison. 

 
 

Lied: Herders, Hij is geboren - Melodie uit 1682  
 

Herders Hij is geboren  in 't midden van de nacht, 

die zo lang van tevoren de wereld heeft verwacht. 

Vrolijk, o herderkens, zongen ons d' engelkens, 

zongen met blijde stem: Haast u naar Bethlehem! 
 

Als wij daar zijn gekomen: ziet een klein Kindeken 

leit op 't stro, nieuwgeboren, zoet als een lammeken. 

D' oogkens van stonde aan zag men vol tranen staan, 

't weende uit druk en rouw in deze straffe kou. 

 

Ik nam mijn fluit, een ander die nam zijn moezeltje 

en dus fluiten en zongen voor ‘t zoete kindeke: 

Na, na, na, Kindje teer, sus, sus, en krijt niet meer,  

doet Uw klein oogskens toe, zij zijn 

van ’t krijten moe. 

 

 

Gebed over de gaven 
 

Pr. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer  

 aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.  

 

Al. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, 

tot lof en eer van Zijn Naam, tot welzijn van ons  

en van heel Zijn Heilige Kerk. 
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Eucharistisch Gebed 
 

De Heer zal bij u zijn. 

De Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart. 

Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig.  
 

Pr.   Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen  aan 

Uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden,  zullen wij U 

danken, altijd en overal, omwille van Jezus, onze Heer. 

U hebt Uw heerlijkheid ontvouwd voor onze ogen,  nieuw licht is 

opgegaan, Uw Woord is vleesgeworden,  toen uw Zoon werd 

geboren midden onder ons.  Zichtbaar bent U geworden: onze God 

in Hem,  naar U gaat ons verlangen, onze liefde, naar U,  die nog 

verborgen bent.  Daarom met alle engelen, machten en krachten, met 

allen,  die staan voor Uw troon,  loven en aanbidden wij U en zingen 

zonder einde: 

 

Kr.   Komt, laten wij aanbidden (3x) onze Heer 
 

Pr.   Heer, onze God, Gij zijt heilig en goed, en zo bekend met ons dat 

onze namen staan geschreven in uw hand.  Geen mens zult Gij 

vergeten dankzij Jezus Christus, uw Zoon,  die Gij hebt voortgebracht, 

en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen 

zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te 

worden voor vandaag, en de vrede zelf te zijn. Wij danken U, dat Hij 

ons ruimte geeft, en vrijheid schept. Wij danken U, dat Hij de naam 

geworden is voor heel ons leven, ten einde toe. Heilig deze gaven met 

de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en 

Bloed van Jezus Christus, onze Heer. 
 

Kr.   Komt, laten wij aanbidden (3x) onze Heer. 
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Pr.   Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn 

handen. Hij zegende U, Hij brak het, en gaf het aan zijn  Leerlingen 

met de woorden:  "Neemt, en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn 

Lichaam, gegeven wordt." 
 

Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn leerlingen 

met de woorden: "Neemt deze beker, en drinkt hier allen uit, want dit is de 

beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit is mijn  Bloed, dat voor u en 

alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om 

Mij te gedenken." 
 

Kr.   Komt, laten wij aanbidden (3x) onze Heer. 
 

Pr.   Heer, onze God, zo gedenken wij Hem, die weet wat lijden is, en 

die de dood heeft gezien; die Gij hebt opgewekt,  en naam gegeven 

hebt hoog boven alle namen.  Jezus, de Heer is Hij, die is en blijven zal, 

uw rechterhand, en tot Hij komt, verkondigen wij Hem door deze 

levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld. Wij bidden U: Zend 

dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat, en maak ons tot een 

volk,  dat recht doet om gerechtigheid. Maak leven en welzijn toch 

groter en sterker dan oorlog en dood, en laat ons mensen zijn, die 

woningen bouwen voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons, 

en breng ons thuis bij U, uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier in 

ons midden. 
 

Kr.  Komt, laten wij aanbidden (3x) onze Heer. 
 

Pr.   Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen 

met de heilige Maagd en Moeder van God, Maria, met de heilige Jozef 

haar bruidegom en alle heiligen, in het bijzonder de heiligen van onze 

geloofsgemeenschappen; de heilige Augustinus, de heilige Urbanus, 

de zalige Titus Brandsma, de heilige Anna en onder uw heilige Geest 

en onze Goede Herder, vragen wij om Uw barmhartigheid voor 

levenden en doden, erkennen wij Uw grootheid, en brengen wij U 

onze dank.  
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Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer, 

onze God, almachtige Vader, in eenheid van de heilige Geest, hier en 

nu en tot in eeuwigheid.   Amen. 
 

Onze Vader - gebeden 
 

Al.  Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd,  

Uw Rijk kome,  Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  

 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.  Amen. 
 

Vredeswens:   

Koor:  Vrede voor jou en alle goeds – Pax et bonum 
 

Breken van het brood 

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

  Ontferm U over ons 
 

De communie – pianospel 
 

Lied: Stille Nacht, heilige nacht 

Stille nacht, heilige nacht, 

alles slaapt, sluimert zacht. 

Eenzaam waakt het hoogheilige paar, 

lieflijk Kindje met goud in het haar. 

Sluimert in hemelse rust, 

sluimert in hemelse rust. 

 

Stille nacht, heilige nacht, 

Zoon van God! liefde lacht 

vriend'lijk om uwe god'lijken mond. 

Nu ons slaat de reddende stond, 

Jezus, van uwe geboort' 

Jezus, van uwe geboort! 
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Stille nacht, heilige nacht, 

herders zien 't eerst uw pracht; 

door der eng'len alleluja 

galmt het luide van verre en na: 

Jezus, de redder, is daar, 

Jezus, de redder, is daar. 

  

  Sing Joy           

Joy to the World! The Lord has come;  

Let earth receive their King; 

Let ev’ry heart prepare Him room,  

and heav’n and nature sing, 3x.  

 

 

For unto us a Child is born,  unto us a Son  is given. 

and His name shall be called wonderful, 

Counselor, the Mighty God, 

the everlasting Father, the Prince of Peace. 

 

O come, all ye faithful, joyful and triumphant, 

O come ye, o come ye to Bethlehem! 

Come and behold Him, born the King of angels! 

O come, let us adore Him, o come, let us adore Him, 

Christ the Lord! 
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Sing, choirs of angels, sing in exultation, 

o sing, all ye bright hosts of heav’n above! 

Glory to God, all glory in the highest! 

O come, let us adore Him, o come, let us adore Him, Christ the Lord! 

 

Joy to the earth! The Savior reigns. Let men their songs employ; 

With fields and floods, rocks, hills, and plains. 

Repeat the sounding joy, 3x. 

Sing joy! Sing joy!  Repeat the sounding joy.  

 

Slotgebed 

 

Heer, onze God, 

U hebt in deze kerstnacht 

uw volk getroost, 

en bent U ons tegemoet gekomen 

met uw goedheid en uw trouw. 

Wij danken U voor dit kerstfeest, 

dat nieuwe hoop brengt op 

een veilige coronavrije wereld. 

toegroeiend naar vrede liefde en gerechtigheid. 

Dat we weer op een veilige manier 

met elkaar om kunnen gaan: 

schouder aan schouder, hand in hand. 

En dat we vooral ook letten op degenen 

die in het hele wereld terecht zijn gekomen 

aan de rand van de samenleving: 

uw eigen en onze zwarte schapen. 

Dit vragen u in naam van het Kerstkind, 

Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen 
 

 

Mededelingen 
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Zending en Zegen 
 

Pr. De Levende zegene en behoede U. 

 De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, 

 en zij u genadig. De Levende verheffe zijn aangezicht over u, 

 en geve u vrede. 

 

koor: Zegen ons en behoed ons, 

 doe lichten over ons uw aangezicht 

 en wees ons genadig 

 Zegen ons en behoed ons, 

 doe lichten over ons uw aangezicht 

 en geef ons vrede. 

 

Pr. De God van Abraham, Isaak en Jacob, 

 de God van Sara, Rachel, Lea en Rebecca, 

 dat Hij ons mag zegenen en bewaren 

 in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.  
 

Slotlied:  Nu zijt wellekome  

 

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. 

 

Christe Kyrieleison 

laat ons zingen blij, 

daarmeed' ook onze leisen 

beginnen vrij. 
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Jesus is geboren 

op de heilige Kerstnacht 

van een maged reine, 

die hoog moet zijn geacht. 

Kyrieleis. 
 

D' herders op de velden  
hoorden een nieuw lied: 

dat Jesus was geboren 

(zij wisten 't niet). 

Gaat aan geender straten 

en gij zult Hem vinden klaar, 

Bethlehem is de stede, 

waar 't is geschiedt, voorwaar. 

Kyrieleis. 
 

D' heilige Driekoningen, 

uit zo verre land, 

zij zochten onze Here 

met offerand'. 

Z' offerden ootmoedelijk 

myrr', wierook ende goud, 

t' ere van den Kinde, 

dat alle ding behoudt. 

Kyrieleis. 

 

De Pastores en de dames van de Liturgische  

Zanggroep Tolle Lege: 

 wensen u allen van harte  een Zalig Kerstfeest 

en een vredig, gezond en gezegend jaar 2021. 

 



 -15- 

Onder ons geboren 

 

Om een vuur te zijn op aarde 

Dat verwarmt maar niet verslindt 

Is Hij onder ons geboren 

Als een weerloos Mensenkind. 

 

Om een licht te zijn op aarde 

Dat de duisternis verjaagt 

Is Hij onder ons geboren 

Als en stem die waarheid vraagt. 

 

Om een zwaard te zijn op aarde 

Dat verdeelt maar niet vermoordt 

Is Hij onder ons geboren 

Vrede stichtend door zijn woord. 

 

Om een kracht te zijn op aarde 

Die de machten zal verslaan 

Is Hij onder ons geboren 

Slechts vertrouwend 

Op Gods Naam. 

 

Om de vreugde van de aarde 

Zusterschap en broederschap 

in overvloed 

Is Hij onder ons geboren: 

Godgeschenk dat leven doet. 

 

Henk Jongerius 
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