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Is er nog plaats in de 

herberg.…? 
 

 

 

 

Kerstverhaal in de Maria Virgo Reginakerk 

 te Bennekom op 23 december 2020 

 
 

 

Stille nacht 
 

 

 

Stille nacht, heilige nacht, in een stal, sluimert zacht 

Op wat stro in een kribje neer, ligt het Kindje der hemelen Heer 

Heilig wichtje slaap zacht (2x) 

 

Stille nacht, fluister zacht, niets verstoort deze nacht 

Mensen leggen hun wapens neer 

Ook wie niet gelooft heeft geen verweer, 

Tegen de lach van een kind, 

Dat ons de vrede verbindt. 

 

Stille nacht, fluister zacht, niets verstoort deze nacht 

Mensen zwerven op zoek naar wat vuur 

Haal ze binnen dit nachtelijk uur 

Zo zijn wij licht voor elkaar 

God, wat een machtig gebaar. 

 

Stille nacht, fluister zacht, niets verstoort deze nacht 

Blaas de vrede weer nieuw leven in 

Ieder jaar is een stap, een begin. 

Door alle lijden en pijn 

Kan leven goddelijk zijn. 
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Lied: Meisje uit Nazareth 

 
Meisje uit Nazareth, door God apart gezet 

Hij zond een engel vanaf Zijn troon 

Die haar de boodschap bracht, ik heb aan jou gedacht 

Jij zult de moeder zijn van Mijn Zoon 

 

Hij zei 

Wees gegroet (ave Maria)  
Wees niet bevreesd (ave Maria) 

Wees vervuld van Mijn Geest 

 

Toen zei Maria stil, ik wil als God het wil 

Dat het gebeuren zal naar Zijn woord 

Ging toen uit Nazareth, naar nicht Elisabeth 

Die had van God al het nieuws gehoord 

 

Ze zei 

Wees gegroet (ave Maria) 

O wat een eer (ave Maria) 

Jij wordt de moeder van mijn Heer 

 

Later in Bethlehem, vonden de herders Hem 

't Kind van Maria Gods eigen Zoon 

Net als die herders toen, willen wij 't zelfde doen 

Buigen voor Jezus met eerbetoon 

 

Zoon van Maria (Zoon van Maria) 

Zoon van Maria (Zoon van Maria) 

Zoon van Maria, Maria (Zoon van Maria) 

 

Zoon van God (Zoon van Maria) 

Maak ons rein 

Laat ons als Maria zijn 
 

 

 

 

Welkom 
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Gebed 

 
Lieve Jezus, Wij zoeken vrede,  

Wij willen ruimte om samen te komen met vrienden en familie,  

om gezellig samen te eten en lekker te slapen 

maar ik denk dat alle mensen dat willen,  

Uw ouders, Jozef en Maria zochten toch ook een plaatsje? 

En de herders, die moesten gewoon maar buiten slapen, bij hun schapen. 

Soms vergeten wij om goed voor anderen te zorgen. 

Vergeef ons, wees een lichtje op ons pad, 

zodat wij lichtjes worden voor andere mensen.  

 

Amen 
 

 

 

Verhaal: Herder Jesse             Bron: Anneke van Wijngaarden, uit het tijdschrift Gooi en Sticht 

 

Scene 1: 

De herders zitten rondom het kampvuur, zoals altijd wanneer het ’s avonds donker is. De 

honden liggen te slapen. De schapen zijn veilig in de stal. “Ruben speel eens wat op je fluit”, 

roept herder Peter. Ruben is een goedzak. Hij wil zijn fluit pakken, maar waar is die nu 

gebleven? Hij zoekt in alle zakken van zijn jas. De andere herders barsten in lachen uit. Peter 

staat op. Hij heeft de fluit in zijn hand. “Pak hem dan als je kan”, roept hij pesterig, terwijl 

hij hard wegrent. “Geef hier”, roept Ruben. Hij holt achter Peter aan, maar dan steekt Simon 

snel zijn voet uit. Ruben valt plat op de grond. De anderen komen niet meer bij van het lachen. 

Jesse zit met zijn rug tegen het muurtje van de stal. Een eindje bij de anderen vandaan. Hij is 

de jongste van het stel. Hij moet het nog leren. Altijd moeten ze Ruben hebben. Tranen van 

woede springen in Jesse’s ogen. Hij wil naar huis. 

 

 

Lied: Geef ons vrede 
 

Hoeveel mijlen nog te reizen? Welke wegen nog te gaan? 

Welke ster zal ons wijzen naar dat land waar geen grenzen bestaan? 

 

't Is de droom van alle eeuwen: de aarde nieuw, de mensen vrij, 

maar geen huilen of schreeuwen bracht die wereld een stap dichterbij. 

 

Refrein: 

Geef ons vrede. Schijn in de donkere nacht. 

Geef ons vrede waarop de schepping wacht. 
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'k Zie Uw rijk in al die dromen. 'k Zie Uw licht in elke traan 

en ik bid: Uw rijk kome; dat op aarde Uw wil wordt gedaan. 

 

Refrein 

 

Dona nobis pacem. Dona dona nobis pacem 

Dona nobis pacem. Dona dona nobis pacem 

 

Elke vezel van ons leven. Ieder ding  en elke daad 

Leer ons alles te geven. Tot er nergens meer onrecht bestaat. 

 

Geef ons vrede schijn in de donkere nacht 

Geef ons vrede waarop de schepping wacht 

 

Dona nobis pacem. 

Dona dona nobis pacem 

 

 
Scene 2: 

Jesse loopt zo hard hij kan door het donker, over de smalle, stenige paadjes door de heuvels 

rondom Bethlehem. Het is een heldere nacht. De sterren fonkelen aan de hemel. Jesse gaat 

langzamer lopen. Hij is nog steeds boos en verdrietig. Ze vinden hem een aansteller. Ze 

hebben al zo vaak tegen hem gezegd: “Je moet je er niet zoveel van aantrekken. Zo zijn 

herders nu eenmaal. Daar moet je maar aan wennen. Zo is het leven”. Maar Jesse kan er maar 

niet aan wennen. Elke keer is hij helemaal van streek. Hij ziet de lichtjes van Bethlehem in het 

dal. Wat zullen zijn vader en moeder zeggen, als hij zo voor hun neus staat? Hij loopt het dorp 

in. Wat is het druk! Zo druk is het hier anders nooit. Jesse blijft staan. Hij ziet een man 

aankloppen bij de herberg De Vrolijke Inloop. Zijn vrouw staat te wachten. Ze leunt tegen de 

muur. Ze ziet er moe uit. De herbergier doet het raam open. Hij snauwt naar beneden: “Maak 

dat je wegkomt. Ik heb geen plaats voor jullie! Hoe vaak moet ik het nu nog zeggen?” “Maar 

mijn vrouw kan elk moment een kindje krijgen”, roept de man. In zijn stem klinkt paniek. “Niks 

mee te maken”, zegt de herbergier. “Dat kan ik helemaal niet gebruiken in een overvolle 

herberg. Wegwezen!” Het raam wordt dichtgesmeten. Jesse krijgt er tranen van in zijn ogen. 

Zijn vuisten ballen zich. Wat gemeen om die mensen zomaar buiten te laten staan. Waarom 

kan er niet gewoon altijd vrede zijn, denkt Jesse. Eerst mijn mede herders die pesten en nu 

die herbergier. Hij ziet toch dat de vrouw zwanger is. Verdrietig loopt hij verder. Niet ver 

voor hem uit lopen de man en de vrouw die een plaatsje zochten in de herberg. Ze hebben nog 

geen plek gevonden. Wacht eens even… Jesse holt de man en de vrouw achterna. Hij trekt aan 

de jas van de man. “Meneer”, zegt hij buiten adem, “meneer”. De man blijft staan. “Ik zag u 

daarnet bij de herberg. Ik weet iets, een lege stal”. “Hoor je dat, Maria?”, zegt de man blij. 

“Deze jongen weet een plekje voor ons. Kom mee!” Maria lacht voorzichtig door haar tranen 

heen. 
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Lied: Maria die zoude naar Bethlehem gaan  
 

Maria die zoude naar Bethlehem gaan, 

Kerstavond voor de noene; 

Sint Jozef zoude al met haar gaan 

Om haar gezelschap te hoeden. 

 

Het hageld’ en ’t sneeuwde en ‘t was er zo koud, 

De rijm lag op de daken; 

Sint Jozef tot Maria sprak: 

“Maria, wat zullen wij maken?” 

 

Maria die zeide: “Ik ben er zo moe, 

Laat ons een weinig rusten.” 

“Laat ons een weinig verder gaan; 

Aan ‘n huizeken zullen wij rusten” 

 

 

Scene 3: 

Jesse zegt tegen de man en de vrouw: “Zal ik jullie naar de stal brengen? “ Jozef knikt: ja 

graag! In het donker loopt Jesse met hen mee. Dan gaat hij naar huis, vastbesloten de 

volgende dag een kijkje te gaan nemen bij deze aardige mensen. Die nacht in die stal in 

Bethlehem wordt er een kindje geboren. Jozef en Maria geven het jongetje de naam Jezus. 

Het is koud in de stal. Ze wikkelen Jezus in doeken en leggen hem in een voerbak die eigenlijk 

van de os is. Ze waren blij met de os, want die gaf lekker warmte af. De os keek vreemd op 

toen hij een baby zag in zijn voerbak. Maar zo in het stro had Jezus het lekker warm. 
 

 

Lied: De herdertjes lagen bij nachte 

 
De herdertjes lagen bij nachte,  

zij lagen bij nacht in het veld. 

Zij hielden getrouwe de wachte, 

zij hadden hun schaapjes geteld. 

Daar hoorden zij d’ engelen zingen, 

hun liederen vloeiend en klaar. 

De herders naar Bethlehem gingen, 

het liep tegen ‘t nieuwe jaar. 
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Toen zij er te Bethlehem kwamen,  

daar schoten drie stralen dooreen. 

Een straal van omhoog zij vernamen, 

een straal uit een kribje beneen. 

Toen vlamd’ er een straal uit hun ogen, 

en viel op het Kindeke teer. 

Zij stonden tot schreiens bewogen, 

en knielden bij ’t Kindeke neer.  
 
Och Kindje, och Kindje, dat heden, 

in ’t nederig stalletje kwaamt. 

Ach laat ons Uw paden betreden, 

want Gij hebt de wereld  beschaamd. 

Gij komt om de wereld te winnen, 

de machtigste vijand te slaan. 

De kracht Uwer liefde van binnen, 

kan wereld noch helle weerstaan.  
 

 

Scene 4: 

Jesse ligt inmiddels zijn bed denkt nog na over de mensen die hij de weg wees. Wat waren die 

mensen blij, die Jozef en Maria. Jesse voelt zich vreemd licht. Hij fluit zachtjes een liedje. 

Wat raar. Het is opeens alsof de zon schijnt, midden in de nacht. Dan hoort hij muziek 

buiten? Wie komen daar nu aan midden in de nacht? Dan ziet hij Ruben, spelend op zijn fluit! 

Wat komen die nu doen? Wat is hier aan de hand? “Kom Jesse”, roept Peter. “We waren je 

kwijt, waarom lig je in je bed? Kom mee deze nacht is heel bijzonder. Ga mee naar een stal.. 

daar is een bijzonder kind geboren.“ “Hoe weten jullie dat?” Vraagt Jesse. Hij denkt dat is 

vast in de stal van Jozef en Maria! Ruben vertelt: ”Zie je die engelen, daar? Die zongen 

“Gloria in excelsis deo”. En er was allemaal licht. Ze vertelden dat we naar een stal moesten 

gaan omdat daar een kind geboren is, dat vrede zal brengen op aarde. En vrede kunnen wij wel 

gebruiken, hè Ruben.” Hij geeft Ruben een vriendelijk klop op zijn schouder. “Wij moeten het 

kindje zien, want wij willen ook mee gaan helpen met die vrede. We stoppen in ieder geval met 

pesten!” 

 

 

Lied: Gloria  
 

Sanctus sanctus (heilig heilig) 

Sanctus Dominus Deus Sabaoth (heilig is de Heere God) 

Pleni sunt caeli et terra (hemel en aarde zijn vol) 

Gloria tua (van Uw heerlijkheid) 

Hosanna in excelsis (hosanna in de hoge) 

Eeuwenlang geleden in een donker dal 
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Zochten herders naar een kindje in een arme stal 

Nog maar pas geboren al zo lang verwacht 

En er zongen engelenkoren door de nacht 

 

Ze zongen gloria gloria voor het kindje klein en teer 

Gloria gloria voor de allerhoogste Heer 

 

Eeuwenlang geleden was ik er niet bij 

Maar het wonder is gebleven ook voor jou en mij 

Want datzelfde kindje uit die arme stal 

Eren wij nu als de Koning van 't heelal 

 

Wij zingen gloria gloria voor het kindje klein en teer 

Gloria gloria voor de allerhoogste Heer 
 

Overweging 

 

Voorbeden en intenties 

 
Laten we bidden voor alle kinderen en alle mensen die zo graag het Kerstfeest vieren.  

Dat wij de vrede van het Kerstfeest meedragen en doorgeven. 

 

Zo bidden wij: 

Vrede op aarde, vrede op aarde: bid en geloof dat het kan. 

 

Vandaag willen we bidden voor alle kinderen en alle mensen die op de vlucht zijn, omdat er 

in hun land oorlog is of weinig of geen voedsel. We hopen dat zij onderdak vinden en 

een veilige plek. 

 

Zo bidden wij: 

 

Vandaag willen we bidden voor alle kinderen en alle mensen die zich eenzaam voelen en 

wachten op een bezoekje of op meer gezelligheid. We hopen dat we allemaal weer veilig 

verder kunnen gaan en elkaar tot steun zijn. 

 

Zo bidden wij: 

 

Vandaag willen we bidden voor alle kinderen en alle mensen die voor anderen licht en 

warmte zijn. Wij bidden dat het licht van Kerstmis in ieder van ons mag wonen. 

 

Zo bidden wij: 

 
Bidden we samen het gebed dat Jezus ons geleerd heeft  
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Onze Vader 
 

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. 

 

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. 

Amen.  

 

 

Lied: Er is een kindeke geboren  

 
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.  

 

’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 gedekt met wat hooi 

’t lag in een kribbe gedekt met wat hooi 

 

’t Kwam op de aarde voor ons allemaal, 

’t kwam op de aarde voor ons allemaal. 

‘t wenst ons een zalig nieuwe jaar, 

’t wenst ons een zalig nieuwe jaar. 

 

 

 Mededelingen 
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Zending en zegen 
 

Laten  we om Gods zegen vragen: 
Heer Jezus help ons om het licht door te geven 

dat u in de wereld hebt gebracht 

laat ons lichtjes zijn en worden voor elkaar 

Zegen ons met uw vrede 

 

 

Lied: Jeruzalem mooie stad 
 

Jeruzalem, Jeruzalem mooie stad van goud 

Het hemelse Jeruzalem stad door God gebouwd 

 

Haar poorten zijn van parels en nooit gaan zij meer dicht 

De zon heeft zij niet nodig want God is haar licht 

 

Jeruzalem, Jeruzalem mooie stad van goud 

Het hemelse Jeruzalem stad door God gebouwd 

 

God zelf zal bij ons wonen dan zien we Zijn gezicht 

Een lamp is daar niet nodig want God is ons licht 

 

Jeruzalem, Jeruzalem mooie stad van goud 

Het hemelse Jeruzalem  stad door God gebouwd 

 

Van zuiver glas  

Van diamant 

Van edelsteen 

Van glanzend goud 

Van eeuwigheid gebouwd 
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“Singers are smart. They make music without having to carry instruments.” 
 

 

 

 

 

Wil jij ook meezingen in dit kinderkoor? 
 

 

 

Opgeven kan bij:  

Matty Huls  

info@living-voice.nl  

06-34967603 

 

 

 

 

 

 

 

De voorbereiding van deze viering lag in handen van:  

• Antoinette van Schaik (voorganger) 

• Karin Schepers, Egon Hofstad, Bart Huls 

• Matty Huls (dirigent kinderkoor EigenWijs)  


