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Zingen: Kerstnacht boven Bethlehem - Sela

In de kerstnacht boven Bethlehem,

sprak een engel uit de hemel.

En hij maakte daar goed nieuws bekend:

God is hier, zijn naam is Jezus!

En opeens was daar een eng’lenmacht.

Een hemels leger prees de schepper.



Refrein:
Ere zij God, hoog in de hemel.

Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen,

engelen en mensen samen.



Laat de vreugde van de engelen

ons vandaag opnieuw omgeven.

Laat de echo van hun lofgezang

blijven klinken in ons leven.

Dat het hemels lied van toen die nacht

overal nog is te horen!



Refrein:
Ere zij God, hoog in de hemel.

Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen,

engelen en mensen samen.



Is er iets of iemand ooit te klein

voor de God, die zelf een kind werd?

Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.

God werd mens tussen de mensen.

Wat een wonder dat God met ons is!

Liefde kent bij hem geen grenzen.



Refrein:

Ere zij God, hoog in de hemel.

Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen,

engelen en mensen samen. 
(refrein 3x herhalen)



Opening door Françoise van der Maas



Zingen: O kom, o kom, Immanuël - Gezang 125

O kom, o kom, Immanuël,

Verlos uw volk, uw Israël,

Herstel het van ellende weer,

Zodat het looft uw naam, o Heer!

Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!



O kom, Gij sleutel Davids, kom

En open ons het heiligdom;

Dat wij betreden uwe poort,

Jeruzalem, o vredesoord!

Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!



O kom, die onze Heerser zijt,

In wolk en vuur en majesteit.

O Adonai die spreekt met macht,

Verbreek het duister van de nacht.

Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!



Bijbellezing door Lisanne van Veen
 uit Lukas 2 vers 1 tot 21 (NBV ‘21) 



1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af 
dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten 
inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats 
tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen 
ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de 
plaats waar hij vandaan kwam. 4-5  Ook Jozef ging op 
weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn 
aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de 
stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van 
David die Betlehem heet, aangezien hij van David 
afstamde. 



6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling 
aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar 
eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde 
Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats 
was in het gastenverblijf.
8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht 
door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 
Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en 
werden ze omgeven door de stralende luister van de 
Heer, zodat ze hevig schrokken.



10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom 
jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent 
voor heel het volk: 11  vandaag is in de stad van David 
jullie redder geboren. Hij is de messias,  de Heer. 12 Dit 
zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een 
pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een 
voederbak ligt.’ 13 En 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 de mensen die Hij liefheeft.’



15 Toen 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.’ 
16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en 
Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze 
het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was 
gezegd. 18 Allen die het hoorden stonden verbaasd 
over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria 
bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover 
nadenken. 



20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en 
prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, 
precies zoals het hun was gezegd.
21  Toen er acht dagen verstreken waren en Hij 
besneden zou worden, kreeg Hij de naam Jezus, die de 
engel had genoemd nog voordat Hij in de schoot van 
zijn moeder was ontvangen.



Zingen: Zijn Naam is Jezus - Op Toonhoogte 422

Refrein: 

Zijn Naam is Jezus, Jezus is Zijn Naam. 

Hij is de Redder Die God aan de wereld geeft. 

Dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft. 

Zijn Naam is Jezus. 



Voor dit kleine Kindje, buigen wij ons neer. 

Hij is de Messias, Hij is onze Heer, 

Hij is de Messias, Hij is onze Heer, 



Refrein: 

Zijn Naam is Jezus, Jezus is Zijn Naam. 

Hij is de Redder Die God aan de wereld geeft. 

Dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft. 

Zijn Naam is Jezus. 



Zijn Naam is Jezus, Jezus is Zijn Naam. 

Hij is de Redder Die God aan de wereld geeft. 

Dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft. 

Zijn Naam is Jezus.



Refrein: 

Zijn Naam is Jezus, Jezus is Zijn Naam. 

Hij is de Redder Die God aan de wereld geeft. 

Dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft. 

Zijn Naam is Jezus. 2x



Zingen: Komt allen tezamen - Liedboek 477

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 

komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 

Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, die koning.



De hemelse engelen 

riepen eens de herders 

weg van de kudde naar ’t schamel dak. 

Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, die koning.



Toneelstuk 
‘Geen stille nacht’



Met medewerking van:
- Verteller: Lydia
- Herbergier Hannes: Silas
- Herbergiersvrouw Janna: Margriet
- Kind 1: Cas
- Kind 2: Sem
- Jozef: Jouke
- Maria: Sanne
- Herder 1: Jedidja
- Herder 2: Anna
- Liederen: Olle, Christian, Hanna, Eva, 

Laura
- Muziek: Nanne, Jenske, Dieuwke



Verteller (LYDIA):
Het was een lange drukke dag. In herberg ‘De Stilte’ besluiten de 
herbergier en zijn vrouw nog even een glas melk te drinken. 
Daarna gaan ze slapen en genieten van hun welverdiende rust. 
Ze praten nog even na over de enorme drukte van die dag. 
Allemaal de schuld van keizer Augustus. Hij gaf alle mensen 
opdracht om zich in te laten schrijven in hun eigen stad. Dus 
terwijl herberg ‘De Stilte’ altijd heerlijke rust uitstraalde, was het 
er vandaag een drukte van belang. 

De herbergier, Hannes, en zijn vrouw Janna, gaan er vanuit dat 
de kinderen heerlijk liggen te slapen. Ze drinken hun glas melk 
leeg en stappen in bed. Ze draaien zich eens lekker om. Maar 
dan horen ze plotseling gestommel.



Kind 1 (CAS): 
Mama, papa, ik kan niet slapen, ik heb zoooooo’n dorst.

Verteller (LYDIA):De herbergier en zijn vrouw zitten van schrik 
rechtop in bed.

Hannes (SILAS):
Het is midden in de nacht, pak water en dan slapen gaan, wij 
willen rust.

Kind 1 (CAS):
Ik kan er niks aan doen, het voelt of ik woestijnzand in mijn keel 
heb.



Hannes (SILAS): 
Hier is geen woestijn. Drinken en in je bed, vooruit.

[Cas pakt een mok water van een tafeltje, drinkt het leeg en gaat 
weer weg.]

Kind 1 (CAS):
Welterusten

Hannes (SILAS) en Janna (MARGRIET): 
Welterusten



Hannes (SILAS): 
Hè hè, eindelijk rust. Welterusten Janna.

Janna (MARGRIET): 
Welterusten Hannes.

[De herbergier (SILAS) en zijn vrouw (MARGRIET) kruipen weer 
onder de dekens. Er klinkt gehuil van kind 2 (SEM).]

Kind 2 (SEM): 
Wwhahahahahaaaaaaaaaaaaaa.

[Iedereen zit rechtop in bed.]



Hannes (SILAS):
Wat is er aan de hand

Kind 2 (SEM): 
Er zit een monster in mijn kamer.

Hannes (SILAS): 
Onzin, slapen gaan.

Kind 2 (SEM): 
Maar het zit onder mijn bed.

Janna (MARGRIET): 
Onzin je bed ligt plat op de grond. Nu slapen gaan.



Verteller (LYDIA): 
Het wil maar niet stil worden in Herberg de Stilte. De gasten 
worden onrustig en beginnen in hun slaapvertrekken te praten. 
Is dit nu herberg De Stilte? Ze hebben nog nooit in zo’n 
lawaaierige herberg geslapen. ‘Dit is herberg Herrie zeker’, roept 
één van de gasten luid door de herberg. De herbergier is boos, 
hij wil slapen en iedereen moet stil zijn. Iedereen en dan ook echt 
iedereen. Maar net als ze weer willen gaan liggen, horen ze 
stemmen uit de verte komen.



Maria (SANNE):
Jozef, is het nog ver?

Jozef (JOUKE):
Nee Maria hier is een herberg, hier hebben ze vast een plekje 
voor de nacht.

Maria (SANNE): 
Laten we dat maar hopen.  Maar Jozef denk je dat ze hier nog 
wakker zijn?

Jozef (JOUKE): 
Dat zullen we heel snel zien. [Jozef bonkt op de deur.]



Hannes (SILAS):  
Nu mag jij lopen Janna, ik ben er klaar mee. [Hannes geeft Hanna 
een zetje].

Janna (MARGRIET): 
Prima Hannes, ik ga wel. [Janna loopt op haar tenen naar de 
deur. Ze kijkt met grote ogen als ze Jozef en Maria ziet staan.] Het 
is midden in de nacht. Wat komen jullie zo laat nog doen?

Jozef (JOUKE):
We zoeken een plekje om te slapen.

Hannes (SILAS) [vanuit zijn bed]: We zitten vol! Tot de nok toe 
vol! Janna, stuur ze weg!



Janna (MARGRIET):
Wacht even, stil nou Hannes. [Geschrokken kijkt ze naar Maria.] 
Ach toch, verwachten jullie een baby?

Maria (SANNE):
Ja mevrouw, en ik denk dat het niet meer zo lang duurt.

Hannes (SILAS) [vanuit bed]:
Stuur ze weg, Janna! We zitten vol.

Janna (MARGRIET) [tegen Jozef en Maria]:
Sorry, we zitten echt helemaal vol. En het is ook net helemaal 
rustig in de herberg. We hebben geen plek voor jullie.



Jozef (JOUKE): 
Maar zo kunt u ons toch niet wegsturen? [Jozef wijst naar de buik 
van Maria.]

Hannes (SILAS) [boos, vanuit bed]:
Dit duurt echt veel te lang! Ik wil slapen! Stuur ze maar naar de 
stal, Janna.

Janna (MARGRIET) [tegen Jozef en Maria]:
Jullie horen het, ga maar een plekje zoeken in de stal.



Jozef (JOUKE):    
In de stal? Op het stro, dat kriebelt en jeukt? Heeft u dan 
misschien wat dekens.

[Janna pakt een paar dekens en geeft ze aan Jozef.]

Janna (MARGRIET):
Hier alstublieft.
[Jozef en Maria draaien zich om en lopen naar de stal.]

Hannes (SILAS):
Kunnen we nu eindelijk slapen?



Janna (MARGRIET):
Ja Hannes, ga maar lekker slapen. Iedereen is weer rustig. 
Welterusten.

Hannes (SILAS):
Welterusten.



Janna (MARGRIET):
Ja Hannes, ga maar lekker slapen. Iedereen is weer rustig. 
Welterusten.

Hannes (SILAS):
Welterusten.



[Muzikaal intermezzo]



Kinderen zingen:

Kom naar de stal - Op Toonhoogte 416



Kom naar de stal
Kom naar de stal
En vind het wonder
Kom naar de stal
Kom naar de stal
En vind het Kind
Want daar is Hij
Die net zo klein
Die net zo klein als wij
Wilde zijn



Kom naar de stal
Kom naar de stal
En vind het leven
Kom naar de stal
Kom naar de stal
En vind het licht
Want daar is Hij
Die net zo klein
Die net zo klein als wij
Wilde zijn



Verteller (LYDIA):
Net als iedereen weer in slaap valt klinkt er weer gebonk op de 
deur. [Jozef klopt op de deur.] De herbergier wordt kwader en 
kwader en loopt naar de deur. [Hannes loopt naar de deur.]

Hannes (SILAS): 
Wat moet je en wie ben jij?

Jozef (JOUKE): 
Ik ben het Jozef, die gast uit de stal. Ik vroeg me af of u misschien 
wat doeken heeft. En misschien ook een beetje water.



Hannes (SILAS): 
Ja Luister eens even, wij willen slapen. Het heet hier ‘Herberg De 
Stilte’.

Jozef (JOUKE): 
Ik weet het. Sorry, ik kan er niks aan doen. Ik wil uw rust niet 
verstoren, maar ik denk dat er een kindje komt. Heel snel….
[Hannes duwt hem ruw doeken en een kleine emmer water in 
handen.] 

Hannes (SILAS):
Wegwezen, naar de stal en laat ons met rust.



Verteller (LYDIA): 
Jozef gaat terug naar de stal. Hij helpt Maria om haar te helpen 
bij de komst van hun eerste kindje. De herbergier en zijn vrouw 
denken dat ze nu eindelijk van hun rust kunnen genieten. Dat 
denken ze… 

Hannes (SILAS):
Tjonge jonge wat een nacht! Maar nu moet het weer stil worden 
hoor. Hup, iedereen naar bed! Hoppakee. Welterusten allemaal. 
Welterusten Janna.

Janna (MARGRIET): 
Welterusten Hannes.



[Het is even stil…]

Janna (MARGRIET):
Hannes, hannes! Word eens wakker! Hoor jij dat ook?

Hannes (SILAS):
Wat nu weer? Wat bedoel je Janna? Wat hoor ik ook?

Janna (MARGRIET):
Hoor jij ook een baby huilen?



Verteller (LYDIA):
Dan wordt er hard op de deur gebonkt. [Geluid van kloppen op 
de deur.]

Janna (MARGRIET) [rent naar de deur]:
Wie is daar!?

Herder 1 (JEDIDJA):
Hallo! Wij zijn de herders uit het veld. Wij zagen de engelen. Ze 
stuurden ons hier naartoe. 



Herder 2 (ANNA):
Ja, we hoorden ze zingen. En we hebben gehoord dat er een 
baby’tje is geboren. Een Koningskind.

Herder 1 (JEDIDJA):
En toen zijn we heel hard hier naartoe gelopen. Mogen we naar 
binnen?

Janna (MARGRIET): 
Niks ervan, wij hebben geen baby in deze herberg. Dan zouden 
we helemaal geen rust meer krijgen, het is nu al een enorme 
herrie.



Hannes (SILAS) [komt aanlopen]:
Misschien uit de stal. Die mensen die hier eerder waren hadden 
het wel over een baby. Maar nu wegwezen, wij willen slapen!

Verteller (LYDIA): 
En terwijl de herders naar de stal lopen om het koningskind te 
aanschouwen en het de eer te geven die het toekomt proberen 
Hannes en Janna weer te slapen. Maar dat is niet te doen, het is 
een lawaai van jewelste. De stemmen zijn vanuit de verte goed te 
horen, de gasten in de Herberg zijn klaarwakker, en de kinderen 
zijn ook klaarwakker.



Hannes (SILAS): 
Wat een gedoe. Dikke herrie! Ik ga kijken wat er aan de hand is. 
Wie gaat er mee?

Janna (MARGRIET) + kind 1 (CAS) + kind 2 (SEM):
Ik! Ik! Ik!
[Ze lopen de stal in, waar Jozef en Maria en de baby te vinden 
zijn. Ze zitten op dekens.]

Hannes (SILAS): 
Wat is hier toch loos?

Janna (MARGRIET):
Ooohh! Kijk eens, wat schattig, een baby!



Kind 1 (CAS): 
Hoe heet het?
 
Maria (SANNE): 
Zijn naam is Jezus.

Kind 2 (SEM):
Echt waar? Wat betekent dat?

Maria (SANNE): 
Dat betekent ‘Zoon van God’ en ‘Verlosser’.



Herder 1 (JEDIDJA):
De engelen van God hebben ons over Hem verteld. 

Herder 2 (ANNA):
Ja, laten we Hem aanbidden.



Verteller (LYDIA):
En dan knielen alle aanwezigen rond de kribbe. Ze bidden en 
zingen voor Jezus. Als ze dat gedaan hebben gaan ze allemaal 
weer terug naar hun eigen plek. Hannes en Janna en de kinderen 
terug naar de herberg. De herders terug naar het veld. Niemand 
heeft door dat er een bijzondere ster aan de hemel staat. 

Wijze mannen in een heel ver land gaan nu op reis, achter deze 
ster aan, op weg naar het kind in de kribbe. Maar in herberg ‘De 
Stilte’ weet nog niemand dat. Iedereen gaat in bed liggen. 
Eindelijk kan iedereen gaan slapen. 

Dit was geen stille nacht. Eerder een hele bijzondere!



[Muzikaal intermezzo]



Kinderen zingen:

Eeuwenlang geleden - Op Toonhoogte 404



Eeuwenlang geleden in een donker dal
Zochten herders naar een kindje in een arme stal
Nog maar pas geboren, al zo lang verwacht
En er zongen eng’lenkoren 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
We zingen: 
Gloria, gloria voor het kindje klein en teer (2x)
Gloria, gloria voor de allerhoogste heer



Afsluiting door Lambert Pasterkamp



U bent van harte welkom om met ons mee te 
eten in de grote zaal.

De kinderen ontvangen tijdens de maaltijd 
hun gekozen kerstboek en wat lekkers.

Wij wensen u allemaal 
een gezegend kerstfeest toe!


