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CORONA maatregelen 
 

Onze geloofsgemeenschap doet er alles aan om verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen. Maar het is ook uw verantwoordelijkheid. Samen kunnen we het 
virus de baas. 
 

1. Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona gerelateerde 

ziektesymptomen: BLIJF THUIS! 

2. Kom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang. 

3. Houd rekening met de ander en bewaar afstand.  

4. Er worden geen collectemandjes doorgegeven tijdens de viering. 

5. Collectegelden & -bonnen kunnen voorafgaand aan en na afloop van de 

viering in de mandjes bij de uitgang worden gedoneerd. 

6. Ontsmet uw handen; hoest in uw elleboog; gebruik papieren zakdoekjes. 

7. Volg de aanwijzingen op van eventuele begeleiders. 

8. Bij de vredewens worden nog geen handen geschud. 

 
Een uitvoerig protocol staat op de website: www.rkkerkbennekom.nl. 

 
De locatieraad. 
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LIEDEREN VOORAF 
 

 

Lied: 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 speelt gij niet? 

Laat de citers slaan, blaast uw fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren! 

 

Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen, 

want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet? 

Laat de citers slaan, blaast uw fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren! 

 

Ziet, reeds staat de Morgenster stralend in het duister, 

want de dag is niet meer ver, bode van de luister. 

Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan, 

laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom, 

keere om, keere om, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren! 
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VERHAAL 
 

Keizer Augustus is de belangrijkste man van het Romeinse Rijk. 

Hij wil weten hoeveel inwoners zijn grote rijk heeft. 

Ook het land Israël hoort bij zijn rijk.. 

In alle steden en dorpen komen herauten met de boodschap van de keizer: 

 Iedereen moet naar de stad  

 waar zijn familie vandaan komt,  

 om zich te laten inschrijven! 

 

In het kleine stadje Nazareth wonen Jozef en Maria. Ook zij moeten op reis 

gaan.  

Het wordt een verre reis, helemaal naar Bethlehem, de plaats waar de familie  

van Jozef vandaan komt. Maria verwacht een kindje, dat al gauw geboren kan  

worden. Daarom zal de reis over de heuvels moeilijk zijn. Toch gaan ze  

gehoorzaam op weg. 

 

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” 

 

 

Na een vermoeiende, lange reis komen ze eindelijk in Bethlehem aan.  

Het is een donkere avond en Maria is koud en moe. 
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Jozef gaat naar een herberg om een bed voor de nacht te vragen.  

De waard zegt dat ze helaas vol zijn. Hij schudt zijn hoofd: hij heeft niet één 

plaatsje! 

 

Jozef loopt verder en gaat dan weer verdrietig terug naar Maria 

Ook in de volgende herberg is er helemaal geen plaats meer.  

Alle herbergen in Bethlehem zijn overvol. Waar moeten Jozef en Maria  

overnachten? Waar kan het kindje nu geboren worden? 

 

Lied: Als de lichtjes doven 
 

Op een slagveld klonk een stem 

‘t Was van ver te horen 

Zong dat er in Bethlehem 

Een kindje was geboren 

In die nacht zo stil en groot 

Zwegen de kanonnen 

Die zijn bij het morgenrood 

Toch opnieuw begonnen 

 

Kerstmis lijkt ons keer op keer 

Vrede te beloven 

Maar kanonnen dreunen weer 

Als de lichtjes doven 

Kerstmis lijkt ons keer op keer 

Vrede te beloven 

Maar kanonnen dreunen weer 

Als de lichtjes doven 

 

Donkere Zuid-Afrikaan 

Honger moet je lijden 

Mag niet naar je vader gaan 

Bent van hem gescheiden 

Wie dit hebben uitgedacht 

Komen allen samen 

Zingen plechtig ‘Stille Nacht” 

Zonder zich te schamen 

 

Kerstmis lijkt ons keer op keer 

Vriendschap te beloven 

Maar dan gaan ze altijd weer  

Alle lichtjes doven 

Kerstmis lijkt ons keer op keer 

Vriendschap te beloven 

Maar dan gaan ze altijd weer  

Alle lichtjes doven 

 

Vluchteling van ver vandaan  

Mag jij hier nog blijven 

Heb jij hier wel een bestaan 

Of zal men je verdrijven 

 

Kerstmis doet ons telkens weer 

Beterschap beloven 

Laat dan deze ene keer 

Het lichtje niet meer doven 

Kerstmis doet ons telkens weer 

Beterschap beloven 

Laat dan deze ene keer 

Het lichtje 

Het lichtje 

Het lichtje 

Het lichtje 

Niet meer doven. 
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Een boer ziet Jozef en Maria. Hij ziet Maria’s dikke buik en haar vermoeide  

gezicht.  

Hij zegt vol medeleven: "Alle plaatsen in de huizen van heel Bethlehem zijn  

echt overvol door de volkstelling. Maar daarachter in het veld is een stal voor  

mijn dieren, daar mogen jullie de nacht wel doorbrengen." 

Jozef kijkt bezorgd naar Maria. Moet hij haar in een vuile en koude stal laten  

slapen nu het kindje bijna wordt geboren? Moet het kindje in een dierenstal  

geboren worden?  

 

Maar Maria knikt Jozef toe dat het zo goed is. 

Jozef en Maria lopen naar de stal. Daar maakt Jozef een rust bed voor Maria  

van stro. Hij geeft haar zijn mantel om warm te blijven.  

Daarna vragen ze samen om Gods hulp. 

 

Lied: De nacht leek heel gewoon  
 

Refrein: 

De nacht leek heel gewoon; een nacht als duizend andere. 

Toch zou er onverwacht een heleboel veranderen. 
 

Herderinnetje: 

En ik hoorde een mooie engelenstem en die zong van een kind in Bethlehem.  

Van je gloria, gloria, in excelsis Deo. 
 

Refrein 
 

Herdershond: 

Ik was altijd een ruwe herdershond, totdat ik deze nacht voor ’t kindje stond. 

Van je gloria, gloria, in excelsis Deo. 
 

Refrein 
 

Herdersjongen: 

En ik pakte mijn houten herdersfluitEn ik blies er de mooiste liedjes uit. 

Van je gloria, gloria, in excelsis Deo.  
 

Refrein 
 

Schaap: 

En de hemel die gaf er zoveel licht,dus toen kneep ik mijn schapenogen dicht, 

Van je gloria, gloria in excelsis Deo.  
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In de stilte van die heilige nacht, in een eenvoudige dierenstal wordt de Zoon 

van God geboren. Jozef vult de voederbak met hooi en stro. Maria wikkelt Jezus  

in doeken en legt Hem in de kribbe.  

Jozef en Maria danken God dat Hij zijn Zoon heeft gegeven om de wereld te  

verlossen. Ze knielen voor Hem neer. 

 

 

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 

 

 

 

Buiten in het veld waken herders over hun schapen. Plotseling zien zij een  

wonderbaar licht. 
  

Ze schrikken ervan! Er verschijnt een engel die hen zegt:  

 "Jullie hoeven niet bang te zijn.  

 Vandaag is in Bethlehem, de stad van David,  

 de Redder geboren: CHRISTUS DE HEER.  

 Jullie zullen Hem vinden in een kribbe. 

 

 

Heel veel engelen dalen uit de hemel neer en zij zingen: 
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Lied: Eer zij god 
 

Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. 

Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit. 

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. 

 

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, gloria in excelsis Deo. 

 

Lam van God, Gij hebt gedragen, alle schuld tot elke prijs, 

geef in onze levensdagen, peis en vreê kyrieleis. 

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. 

 
 

 

Na dit mooie hemelse feestlied gaan de herders meteen op weg.  

Ze komen bij de stal, begroeten Maria en Jozef en knielen neer om Jezus te  

aanbidden. 

Wat zijn de herders blij! Zij mochten als eersten het pasgeboren Kind Jezus 

bezoeken. 

Deze blijde boodschap willen zij aan iedereen vertellen. 

Snel lopen ze naar de stad om dit grote nieuws door te geven. 

 

 

Mededelingen 

 

Collecte 1:  Eigen geloofsgemeenschap  
(NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma) 

Collecte 2:  ENDA / Bolivia 
(NL11 RABO 0307 0604 38) 

 

 

 

Zending en zegen 
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Slotlied: Stille 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 Godd'lijke mond, 

Nu ons slaat de reddende stond, 

Jezus van Uwe geboort', 

Jezus van Uwe geboort' 

 

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 ligt daar, 

Jezus de Redder ligt daar. 

 

 
 

 

 

Aan het einde van de viering mogen alle kinderen naar voren 

komen om "het kindeke" te vieren. 
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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. 

 

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. 
 

Wij wensen u allen een zalig kerstfeest! 
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- 11 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

“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:  

• Marjon Hinssen, Egon Hofstad, Bart Huls, Hans Lucassen, Xander Postma 

• Matty Huls (dirigent kinderkoor EigenWijs) 

 
 


