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Kerstviering 24 december 2018 in blokhut De Bosbender 

 
 

Thema:  Een uitgestoken hand   
 

Voorgangers: Jeanneke de Bot en Piet Lahaije   
Cantor: Jeroen Kok 
Piano: Frank Bockholts 
Beamer presentatie: Armand Klaassen 
Altaar aankleding: Mary Roelofs  
 
Paaskaars is al aan en de 4 kaarsen van de adventskrans branden 
 
Klankschaal  
 
Openingslied: de nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij GVL 427   
 
Welkom   
 
Lieve allemaal, 
 
Welkom in “onze” stal- blokhut de Bosbender-, waar we al voor het derde jaar samen komen om  
met elkaar de geboorte van Jezus te vieren. 
Al 2000 jaar viert de mensheid  zijn komst en zijn leven op aarde; maar wat maakt Hem dan zo 
bijzonder en zo belangrijk voor ons mensen dat wij dat al zó lang willen vieren? 
We gaan daarbij stilstaan en ook bij wat ònze bijdrage kan zijn. Vieren we kerstmis alleen deze 2 
dagen of  werken we mee aan de droom dat kerstmis gebeurt “elke dag van het komend jaar een 
beetje”? 
Met ons thema:  “een uitgestoken hand” willen we op zoek gaan, naar wat onze bijdrage kan zijn in 
een toch wel duistere wereld, met Jezus als Lichtdrager in ons midden. 
Ik wens ons een inspirerende viering toe, waarin het (zijn) Licht de duisternis overwint. 
 
Inleiding:  VAN OVERAL van Inge Lievaart    
 
Weer kerstnacht 
en duizenden voeten 
zijn van overal onderweg 
om ergens het Kind te ontmoeten, 
voor een deel met elkander, 
velen ook van elkaar weg. 
 
Kan het Licht 
dat eens is verschenen 
dan door muren worden verdeeld, 
is het te hebben, te houden, 
als het niet meer naar buiten speelt? 
 
Weer kerstnacht 
en duizenden voeten 
zijn van overal onderweg 
o Kind, laat ons U hier weer ontmoeten, 
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breng bij U ons weer samen. 
 
In  naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 
Gedachte   
 
Die werd geboren, toen er geen bed was , voor haar die Hem baarde 
voor Hem hadden de mensen geen muren gebouwd ter beschutting. 
Die op koud en nat stro lag als een schooierskind. 
 
Aan het eind van zijn leven, 
toen het licht in zijn ogen brak, voor het laatst 
heeft Hij, als in een bliksemschicht 
voor ons opengedaan, de poorten aller hemelen 
 
Aansteken Oase-kaars  
 
Lied:  Wij komen tesamen    
 

Aansteken van Vredeskaars en vredewens     
 
Allen:  
Overal waar Jezus kwam begon Hij met 
“ Sjalom, vrede zij u”. 
Hij wist zich verbonden 
met de Bron van alle leven. 
 
Vanuit die Bron mogen ook wij vrede ontvangen 
en met elkaar delen. 
 
Geven we elkaar een teken van vrede, ZIJN VREDE 
 
Gebed naar Paul van Vliet    
 
A. Jezus, jouw geboorte is het beste wat mij is overkomen. 
 Jij tilt uit mij omhoog, het mooiste wat ik ooit had willen zijn, 
wat ik altijd had gewild. 
 
Door Jou  krijg  ik de vrijheid  
om te kunnen kiezen. 
Door jou zoek ik het hoogste en het diepste. 
Door Jou win ik door dingen te verliezen. 
 
V. En als ik ooit verslagen 
of doodgelopen 
zal neigen naar berusting en naar: 
“Goed dat was het dan”, 
zal ik door Jou, ondanks alles, 
op morgen blijven hopen. 
en verder zoeken, nieuw verzinnen, 
weer proberen en beginnen 
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aan een volgend hoofdstuk 
en een beter plan. 
 
A.Jezus, jouw geboorte is het beste wat mij is overkomen,  
omdat Jij in mij gelooft en zegt dat ik het kan, 
en omdat Jij zegt dat ik het beste ben wat Jou is overkomen 
verleg Jij mijn grens voorbij mijn horizon. 
 
De voorafgaande woorden zijn al 2000 jaar van toepassing op onze levens. 
Daarom  steken we nu 2 kaarsen aan die die 2000 jaar symboliseren. 
 
 Lezing: Lucas 2, 1-20    
In die tijd kondigde keizer Augustinus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten 
inschrijven. Deze eerste volkstelling  vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 
Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 
Josef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea naar de stad van David, die Bethlehem heet, 
aangezien hij van David afstamde om zich te laten inschrijven,samen met Maria zijn aanstaande 
vrouw, die zwanger was. 
Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en 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 een nachtverblijf in de stad. 
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 
Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door stralend licht van de 
Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen:”Wees niet bang, want ik kom jullie goed 
nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David 
voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. 
Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in 
een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met 
de woorden: “eer aan God in de hoogste hemel ,en vrede op aarde voor alle mensen die hij 
liefheeft.” 
Lied: Kind ons geboren   
 
Gebed van Etty Hillesum uit  de dagboeken van de 27 jarige Joodse  Etty H, geschreven op 12 juli 
1942   
 
“Het zijn bange tijden, mijn God. Vannacht was het voor het eerst, dat ik met brandende ogen 
slapeloos in het donker lag en er vele beelden van menselijk lijden langs me trokken. Iedere dag 
heeft nu aan zichzelf genoeg. Ik zal je helpen God, dat je het niet in mij begeeft, maar ik kan van te 
voren nergens voor in staan. Maar dit éne wordt me steeds duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen, 
maar dat wij jou moeten helpen en door dat laatste helpen  wij ons zelf . 
En dit is het enige, wat wij in deze tijd kunnen redden en ook het enige waar het op aankomt: 
een stukje van jou in onszelf, God. En misschien kunnen we ook meewerken jou op te graven in de 
geteisterde harten van anderen. Ja, mijn God, aan de omstandigheden schijn je niet al te veel te 
kunnen doen, ze horen nu eenmaal bij dit leven. Ik roep je er ook niet voor ter verantwoording,  jij 
mag daar later ons ter verantwoording voor roepen. En haast met iedere hartslag wordt het me 
duidelijker: dat je ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen en dat we de woning in ons, 
waar jij huist, tot het laatste moeten verdedigen”. 
 
Lied:  Gij zijt Gij   
 
Levend woord   
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Kerstavond 2018 
 
2000 Jaar lang al komen mensen tesamen om de geboorte van Jezus te vieren. Hij bracht en brengt 
tot op de dag van vandaag  Licht in donkere tijden.  De mensen toen  leefden tussen hoop en vrees 
en nu is het niet anders. 
Wij  leven in een verwarrende, grimmige tijd als wij naar de situatie in de wereld kijken; er is grote 
nood aan warmte, licht en liefde. En als we dan moeten geloven wat de media ons voorhouden, dat 
Kerstmis vooral gaat om een overvloed aan eten, drinken en kado’s - dan staat dat  in schril contrast 
met een harde, pijnlijke en onveilige  werkelijkheid van velen in de wereld.  
Kerstmis komt steeds losser te staan van dat waar het echt om gaat in het leven. We raken in brede 
zin, verbinding kwijt. 
 
Toen Piet, Frank en ik met de voorbereiding van deze viering aan de slag gingen kwamen we in  een 
bepaalde onrust /ongedurigheid  terecht; het voelde alsof we, onszelf misschien wel het meeste, 
maar toch ook jullie eerst moe(s)ten wakker schudden om uit te kunnen komen bij wat we nu “ 
werkelijk”  vieren met Kerstmis.  
Vanaf dat moment hoorde en las ik een zelfde , best zware toon in veel wat op mijn weg kwam, ik 
kan met het schrijven van mijn levend woord er niet om heen: 
-De wereld schreeuwt om een uitgestoken hand(ons thema), van ons naar de medemens toe. Hoe 
kunnen we Kerstmis, de geboorte van Jezus, daarmee verbinden? 
……… 
 
We hoorden  het al  in het begin van deze viering:  - duizenden voeten, zijn deze kerstnacht van 
overal onderweg om ergens het Kerstkind te ontmoeten, voor een deel met elkander, velen ook van 
elkaar weg. 
En na het geboorteverhaal van Jezus, een tekst  uit de dagboeken van Etty Hillesum (het is 1943) 
“ Met haast iedere hartslag God wordt het me duidelijker, dat Jij óns niet kunt helpen, maar dat wij 
Jou moeten helpen en dat we de woning in ons, waar jij huist, tot het laatst toe moeten verdedigen”. 
 
Een bisschop uit Belgie stond in de Advent stil bij een tekst van Jesaja waar het ging over  geweld en 
oorlog en ook over het omsmeden van zwaarden tot ploegijzers. 
Zelf bezocht hij  Syrié en  had hij beelden van de oorlog in Jemen op zijn netvlies. Hij ontkwam in 
deze ellende niet aan de vraag “Waar is God”?  Maar sterker nog dan déze vraag voelde hij: “Waar 
is de mens” als het er echt op aankomt”?  De mens anno 2018 , met zijn wijsheid, kennis, spiritueel 
besef……………… 
In mijzelf kon ik toen niet anders voelen als: “Waar ben ik als het erop aankomt?  Waar zijn wij? 
 
Nog een noodkreet van Artsen zonder grenzen : “ Woedt er een epidemie  van onverschilligheid?  
Kunnen we nog wel empathie opbrengen voor de nood van een ander, ver weg en dichtbij?  
 
De boodschap van Etty H., van de bisschop en van Artsen zonder grenzen en van nog zóvele anderen,  
roepen ons allemaal op om uit onze bekende, veilige  bubbel te komen en stappen te zetten die 
verschil maken; in het kleine en als het kan in het grote. 
Als iemand  een voorbeeld daarin is geweest is dat Jezus  van Nazareth.  
 
Uit onze  comfortzone stappen, het gaat bepaald niet vanzelf. 
Je echt in de mede-mens  verdiepen en daar daden aan verbinden kost inspanning en moeite, 
schuurt soms, doet ook soms pijn; maar wat heeft de wereld een nood aan mensen, heel gewone 
mensen zoals wij, maar die wèl verschuivingen durven aanbrengen in hun doen en in hun laten. 
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Jesaja  geeft in een beeld dat zó mooi weer: “dat wij in tijden van geweld en oorlog,  zwaarden willen 
omsmeden tot ploegijzers en wij willen kiezen en willen gaan voor de route van de vrede”! 
 
Wezenlijke veranderingen brengen we al aan, als we in ons dagelijks leven laten zien “waar we voor 
staan als het erop aankomt.” In onze relaties, met de mensen die naast ons zitten in de bus, in ons 
gedrag op sociale media, in de manier waarop we kijken of praten over een vluchteling of iemand die 
wij “anders”vinden. Zien we dan “de mens” of alleen het probleem? 
Of gewoon door “stop”te  zeggen  tegen de spiraal van negativiteit als die op ons pad komt. Want 
wat onze mond naar buiten brengt, heeft ook grote invloed. 
 
Mary heeft met het altaarstuk de hoorn des overvloeds willen aangeven, dat ieder van ons een 
overvloed aan mogelijkheden in zich draagt om mee te werken  aan een meer liefdevolle wereld. Die 
mogelijkheden willen uitstromen van mens tot mens. Samen kunnen we heel veel! Jezus leven als 
voorbeeld daarin meenemend. 
 
Met zijn geboorte is de liefde van God als een warme adem over de wereld gekomen. Jezus heeft die 
liefde van God met zijn leven zichtbaar gemaakt  en aan ons de uitnodiging/ de opdracht gegeven dàt 
Licht door te geven en zichtbaar te maken door die uitgestoken hand  te zijn voor onze mede-mens. 
Mede Lichtdrager zijn in het vertrouwen dat Hij ons hierbij helpt. 
 
Kerstmis, feest van hoop en licht! 
 
Kerstmis niet één dag, maar elke dag van het komend jaar een beetje, dat wens ik ons/de wereld toe. 
 
Mijn levend woord wil ik afsluiten met een prachtig lied (gebed) van Huub Oosterhuis  dat hier zo 
mooi bij aansluit. 
 
 Jij licht in ons midden die ons roept: 
“Mens, waar ben je?” 
die ons zegt: “heb je naaste lief”. 
Laat jouw licht over ons komen, dat wij worden liefde tegen haat, licht tegen duisternis, mens, me-
de-mens en naaste. 
 
Jij, licht in ons midden die ons roept: 
“Mens, waar ben je?” 
die ons zegt: “heb je naaste lief”. 
Dat jouw woord in ons mag wonen en wij spreken vreugde tegen angst, moed tegen onmacht in, 
hoop, levenskracht en vrede.  
 
Jij licht in ons midden die ons roept: 
“Mens, waar ben je?”die ons zegt: “heb je naaste lief! 
 
Jij licht in ons midden………….. 

 
Stilte 
 
Geloofsgebed   
 
V.”Het volk dat in duisternis wandelt, 
ziet een groot licht”, kondigt Jesaja aan. 
A. Licht is over ons opgegaan 
in een mensenkind, 
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waarin God ons vrede toezegt. 
V. Licht is over ons opgegaan 
in een mensenkind 
waarin wij God-met-ons mogen begroeten. 
A.”Gods woord is vlees geworden 
en heeft onder ons gewoond”, 
zegt het evangelie. 
V.Gods ja-woord tot een wereld in wording 
is in een mensenkind 
tastbare werkelijkheid geworden. 
A.Kwetsbaar nabij 
heeft God in een mensenkind 
leven en liefde ontwapenend met ons willen delen. 
V.Allen die daarvoor ontvankelijkheid zijn, 
zullen op hun beurt leven en liefde, 
brood en vrede met elkaar willen delen. 
A.”Vrede op aarde”werd ons toegezongen. 
Herders van dichtbij en wijzen uit het Oosten 
werden ruimhartig tot vrede uitgenodigd. 
In het licht van Gods vrede 
mogen vreemdelingen vrienden worden. 
V. Wij geloven dat het kan, 
vrede op aarde, 
overal waar mensen 
elkaar ontwapenend tegemoet willen treden. 
A.Wij geloven in Gods nieuwe hemel en aarde, 
die hier en nu al mogen beginnen: 
wij Gods volk en Hij van harte God-met-ons.Amen. 
 
Lied: Wat vrolijk over ons geschreven staat GVL646   
 
Collecte terwijl we zingen: Ere zij God in den hoge  
 
Voorbede  
 
Acclamatie refrein 1 van Psalm 67 II:  God wees ons barmhartig en zegen ons, 
                                                                    toon ons het licht van uw aanschijn.    
 
Zoek God 
niet hier, niet daar; 
Hij is midden onder ons. 
In die ziek zijn 
en die helpen; 
in die treuren 
en die troosten; 
in die komen  
en die gaan, 
Hij komt midden onder ons. 
Bid en waak. 
 
Acclamatie 
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Zoek God 
niet hier, niet daar; 
Hij huist in `t kleine, 
In eerbied van mensen; 
in spel en dans, 
kinderen die lachen; 
in wat ons dagelijks  
te doen staat. 
Hij komt tot ons in alledag. 
Bid en waak. 
 
Acclamatie 
 
Zoek God 
niet hier, niet daar; 
Hij is waar niet verwacht. 
Meer in liefde 
dan in wet; 
meer in geven 
dan in nemen; 
eerder steeds gezocht 
dan allang gevonden. 
Hij komt tot ons waar niet verwacht. 
Bid en waak. 
 
Acclamatie 
 
Onze Vader: staand en elkaar de hand geven   
 
Brood voor onderweg     
 
Wij pakken al de mandjes 
Vg: In uw naam zijn wij hier samen. Wij noemen u God en Vader. 
Niemand heeft u ooit gezien, maar elke dag opnieuw is het duidelijk  
hoe u werkzaam aanwezig bent, daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden, 
daar waar mensen de handen ineen slaan en kleine stappen zetten  
om deze wereld om te bouwen tot uw wereld. 
 
A: Wij zien u aan het werk, God, in de ontluikende liefde tussen mensen, 
in groeiende solidariteit, in blijvende verbondenheid, 
in kleine en grote inzet voor vrede en gerechtigheid. 
Wij zien u aan het werk in Jezus, uw Zoon: 
de woorden die Hij sprak, waren uw woorden en worden nu de onze. 
 
Vg: Zijn keuze voor kleine mensen was uw keuze en wordt nu de onze. 
Hem willen wij hier noemen als inspiratie, 
als wegwijzer voor ons leven, als blijvende oproep om te blijven doen 
wat Hij ons heeft voorgedaan. 
 
A: Wij blijven zoeken naar de weg door de woestijn, langs de oase die ons doet herleven. 
Wij blijven zoeken naar voedsel voor onderweg, voor onszelf en voor elkaar. 
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Wij delen nu dit brood met elkaar, 
om Hem, uw Zoon bij ons levend te houden. 
Wij delen nu dit brood met elkaar, 
als teken van verbondenheid met U en met elkaar. 
 
Slottekst 
 
V.Kerstmis gebeurt als wij  
als de nacht het donkerst is, 
durven vertrouwen op die ene ster. 
 
A.Kerstmis gebeurt als wij  
met een onbevangen geest 
verwachting blijven koesteren. 
 
V.Kerstmis gebeurt als wij 
speuren naar vonkjes hoop 
om ze als een fakkel aan te steken. 
 
A.Kerstmis gebeurt als wij 
woorden spreken 
waaraan velen zich verwarmen. 
 
V.Kerstmis gebeurt als wij 
mateloze goedheid tonen 
waarin je mag wonen. 
 
A.Kerstmis gebeurt als wij  
in huizen van vrede, 
mensen nader brengen. 
 
V.Kerstmis gebeurt als wij 
met zachte moed 
vriend en vrede tegemoet gaan. 
 
A.Kerstmis gebeurt als wij 
bewogen knielen 
naast wat nietig is in deze wereld. 
 
V.Kerstmis gebeurt als wij 
Gods weerloosheid herkennen 
in de ogen van een pasgeboren kind. 
 
A.Kerstmis gebeurt als wij 
met kerstlicht in de ogen 
dag aan dag meer mens worden. 
 
Zegenwens   
Lied:Zegen en behoed ons   
 
Kerstwens   
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De os en de ezel brachten met hun lijven en adem warmte in de stal om het kind geboren te laten 
worden. 
Wij wensen jullie een wereld zoals hier in deze eenvoudige stal met niet te veel tierelantijntjes. Het 
is duidelijk waar het om gaat. Laat onze wereld klaar zijn voor het kerstkind. Laat de wereld warm 
genoeg zijn om de vrede te ontvangen. Laat de warmte, de liefde en geborgenheid overwinnen op 
koude, haat en onverschilligheid. 
Wij wensen ons  veel ezels en ossen toe die je warm verwelkomen, waar je ook komt, welk verhaal je 
ook meedraagt. Mensen die aanstekelijke warmte uitstralen en anderen kunnen begeesteren. 
We wensen ons tenslotte een wereld vol kerstkindjes. Een wereld waarin het verstand het niet altijd 
wint van het hart, waarin niet elke fout genadeloos wordt afgestraft. Een wereld waar je elkaar 
zonder vooroordelen kunt bekijken. Een wereld waar je niet altijd de eerste of de beste hoeft te zijn, 
maar waar ook de kleinen, zo klein en eenvoudig als het kerstkind, de moeite waard zijn. 
 
OASE wenst jullie, met andere woorden, een Zalig Kerstfeest toe!  

Slotlied: Dat een nieuwe wereld komen zal   
 

 
 

 


