
 

Kerstgezinsviering Pax Christi kerk 
24 december 2021 

 
 

Op zoek naar God 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Werkgroep 3D 
Denken     Werkgroep 

Delen     Gezinsviering 
Doorgeven 

 
 

Voorgangers: Margareth van der Nol en Jan Voorbraak  
m.m.v. kinderkoor Okido o.l.v. Dick Nels  



2 
 

 OPENINGSLIED: MEER DAN EEN VERHAAL (K011) 

Refrein: 
Het kerstverhaal is voor ons allemaal 

een geschenk uit de hemel, een verhaal dat nooit slijt. 
Het kerstverhaal is voor ons allemaal 

een geschenk voor de nieuwe tijd. 

 
Het is meer dan een verhaal van lang geleden. 

Het vertelt over een ster 
die bracht de wijzen van heel ver. 

Een ster die wegen wijst naar vrede. 
 

Refrein 
 

Het is meer dan een verhaal van lang geleden, 
Het vertelt over een kind 

met wie de  nieuwe tijd begint. 
Een tijd van hoop, geloof en vrede. 

 
Refrein 

 

Het is meer dan een verhaal van lang geleden, 
Het vertelt ons ook misschien 

hoe wij de toekomst mogen zien. 
Een tijd van vrijheid en van vrede. 

 
Refrein 

 
 

 

 WOORD VAN WELKOM 

Hartelijk welkom in deze online kerstviering.  

Wij zijn hier samen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.  
Vanavond mogen we vieren dat Jezus wordt geboren en we mogen uitzien naar 

Zijn licht. 
 

De vier kaarsen van de adventskrans zijn ons al voorgegaan, elke week werd het 
een beetje lichter. 

 
In deze viering luisteren we naar een mooi verhaal over Vadertje Panov en zien we 

door middel van de zandkunstenaar het Kerstverhaal. Door het kinderkoor Okido 

worden kerstliedjes gezongen. 
 

Moge deze kerstavond ons dichter bij Jezus brengen, dichter bij elkaar zodat ook 
wij ons lichtje kunnen laten schijnen in de wereld om ons heen. 
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 GEBED OM VERGEVING  

Kind: 
God, in de herbergen was er nergens plaats voor uw zoon Jezus. Vergeef ons dat 

ook wij onze deuren soms gesloten houden. God, ontferm U over ons. 
 

Allen: 

God, ontferm U over ons. 
 

Kind: 
Christus, U wil graag in ons leven komen, maar we staan niet altijd open voor U. 

Christus, ontferm U over ons. 
 

Allen: 
Christus, ontferm U over ons. 

 
Kind: 

God, in deze wereld zijn zoveel vluchtelingen en zwervers die nergens een plaats 
vinden om te overnachten. Vergeef ons dat wij hen soms hulp weigeren. God, 

ontferm U over ons. 
 

Allen: 

God, ontferm U over ons. 
 

Kind: 
God, U bent de grote vergever. Wij vragen U: dat wij blijven geloven dat U een God 

van liefde bent, dat wij steeds bij U terug kunnen komen. 
 

Allen: 
Amen. 

 
 

 

 OPENINGSGEBED 

Lieve God, 

U bent naar ons toegekomen 
als een klein kindje dat Jezus is genoemd. 

Net als Josef en Maria en de herders 
willen we van dit kind houden. 

Daarom vragen we U: 
Laat ons dan, net als de herders, 

lieve woorden horen en mooie dingen zien. 

Dan kunnen we blij zijn en gelukkig, 
omdat we weten dat U van ons houdt. 

Amen. 
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 WE ZINGEN: DAG STER, KLEINE STER (K012) 

Refrein: 
Dag ster, kleine ster, 

Voor wie twinkel jij? 
Voor wie geef jij je twinkelend licht? 

Dag ster, kleine ster, 

als ik naar je kijk 
krijg ik lichtjes in mijn ogen 

en een lach op mijn gezicht. 
 

Geef jij licht aan de wijzen? 
Help jij ze door de nacht? 

Kleine ster, ik zie je staan.  
Wijs jij ze hoe ze moeten gaan? 

 
Refrein 

 
Geef jij licht aan de herders? 

Help jij ze door de nacht? 
Kleine ster, ik zie je staan. 

Wijs jij ze hoe ze moeten gaan? 

 
Refrein 

 
Geef jij licht aan de mensen? 

Help jij ze door de nacht? 
Kleine ster, ik zie je staan. 

Wijs jij ons hoe ze moeten gaan? 
 

Refrein 
 

 
 

 SPIEGELVERHAAL: VADERTJE PANOV 

Naar een verhaal van Leo Tolstoj 

 

Vadertje Panov is een schoenmaker in Rusland. Zijn vrouw is overleden en de 

kinderen zijn het huis uit. Hij herinnert zich het verhaal van de geboorte van Jezus 
en denkt: “Als Jezus hier zou komen, dan zou ik niets hebben om aan hem te 

geven.” 
Als vader Panov even later in zijn stoel in slaap valt, hoort hij een stem die tegen 

hem zegt: “Panov, je wilde toch graag dat er iemand langskwam? Je had graag 

gewild dat Ik naar je winkel was gekomen en dat je Mij iets had kunnen geven. Let 
morgen goed op in de straat en Ik zal komen. Doe je best om mij te herkennen 

want ik zal mijn naam niet zeggen.” 
De volgende dag kijkt vadertje Panov wie er op straat zijn. Eerst ziet hij een oude 

straatveger, die zich van vadertje Panov in zijn huis aan de kachel mag warmen en 
een beker koffie krijgt. Daarna ontmoet vadertje Panov een verkleumde jonge 

vrouw met een baby. Hij vraagt haar om binnen te komen, geeft de baby warme 
melk en schenkt de arme vrouw een paar schoentjes voor haar baby, die hij ooit 

maakte. Na deze eerste ontmoetingen kijkt vadertje Panov aandachtig naar alle 
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mensen in de straat. Tegen sommigen lacht hij, tegen anderen knikt hij en de 

bedelaars geeft hij wat geld of een stukje brood. 
Wanneer het avond wordt, steekt de oude schoenmaker verdrietig zijn olielamp 

aan. Hij wil zo graag dat Jezus was gekomen. Door zijn tranen heen meent vadertje 
Panov dat hij een groep mensen door zijn winkel ziet lopen. De straatveger is er, 

de vrouw met haar kind en verder alle mensen, die hij die dag gezien en gesproken 
had. Terwijl ze hem voorbij lopen, fluisteren ze stuk voor stuk: ”Heb je me niet 

gezien, vadertje Panov?” “Wie ben je?”, roept de oude schoenmaker, terwijl hij 
moeizaam uit zijn stoel overeind krabbelt. “Wie ben je? Zeg het me.” En dan hoort 

hij dezelfde stem als van de vorige nacht. Maar waar de stem vandaan komt, kon 
vadertje Panov niet ontdekken. De stem zegt: “Vadertje Panov, heb je me gezien? 

Ik was de straatveger en de jonge vrouw met de baby. Ik had honger en jij gaf Mij 
te eten, ik had dorst en jij gaf Mij te drinken. Ik had het koud en jij liet Mij binnen. 

Wat jij vandaag hebt gegeven aan hulp en steun, dat heb je aan Mij gegeven!” 
Daarna werd alles stil. 

De tranen in de ogen van de oude man zijn  opgedroogd, maar hij ziet niemand in 

de kamer. “Och, och”, zegt vadertje Panov langzaam, terwijl hij de punten van zijn 
snor omlaag trekt: “Hij is dus toch gekomen.” En zijn gezicht straalt. 

 
 

 

 WE ZINGEN: IN DE GLORIA (K023) 

Hoor er is een kind geboren, 

of dat niet bijzonder is. 
En wij hoorden lang tevoren 

dat dit kind een wonder is. 
 

Refrein: 
Gloria, in exelsis Deo, in exelsis Deo, Gloria. 

Gloria, in exelsis Deo, in exelsis Deo, Gloria. 
 

Want het kind komt ons vertellen 
dat God om ons mensen geeft. 

Dat Hij ons wil vergezellen 
als een vriend, zolang je leeft. 

 

Refrein 
 

Hoor er is een kind gekomen, 
en het heeft ons goed gedaan. 

Heeft de hemel meegenomen, 
Kind van God ben jij voortaan. 

 
Refrein 

 
 

 

 EVANGELIE 

“Zandkunstenaar” https://youtu.be/t4F6dZxOssQ  

 

https://youtu.be/t4F6dZxOssQ
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 WE ZINGEN: JE ZULT ER GEWEEST ZIJN (K031) 

Je zult er geweest zijn in Bethlehem toen 

en niemand die vraagt: wat kom jij hier doen. 
Sint-Jozef die schuift al een eindje opzij 

en Maria die zegt: kom jij er maar bij. 

 
Refrein 

En sneeuwwitte engelen zingen boven de wind 
de herders gaan samen op zoek naar het Kind. 

 
Je zult er geweest zijn in 't holst van de nacht 

een herder die zegt dat had je gedacht. 
Een beetje staan kijken niet van de partij 

en dan krijg je een luit plus fluit en schalmei. 
 

Refrein 
 

Je zult er geweest zijn een droom van een Kind 
en zeg nou maar eens wat jij er van vindt. 

En lijkt hij op Keesje op Bart of op Wil, 

je kunt het niet zien er is geen verschil. 
 

Refrein 
 

Je zult er geweest zijn en straks wordt hij groot 
en wordt hij dan kok, agent of piloot. 

Sint-Jozef die zegt: nou gewoon is al goed, 
bedankt voor 't bezoek tot ziens en gegroet. 

 
Refrein 

 
 

 

 OVERWEGING 

Vanavond zijn we allemaal een beetje op zoek naar God, en naar het kleine 

baby’tje Jezus. Waar kunnen we hem vinden, want zouden we niet echt heel blij 
worden als we hem zagen? En ik weet heus wel dat hij al meer dan 2000 jaar 

geleden geboren is, en dat we eigenlijk het kerstfeest vieren om eraan te denken 
dat dit klein baby’tje zó bijzonder was dat we zelfs na zo’n lange tijd zijn geboorte 

nog vieren. Maar tóch, het zou best heel bijzonder zijn als we, net als in een 

droom, even dat kleine baby’tje konden vasthouden. 
 

Zoals jullie zien sta ik hier in de kerk. En de kerk wordt ook wel het huis van God 
genoemd. Maar jullie zijn hier niet, en zitten waarschijnlijk thuis naar deze viering 

op YouTube te kijken.  
  

Je zou dus denken, dat áls er al iemand het geluk heeft het Kindje te vinden, dat ík 
op een betere plek ben dan jullie. ‘Huis van God’ klinkt toch kansrijker dan pakweg 

‘Corneliaweg 34?’ 
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Tsja, tenzij we dat kleine baby’tje helemaal niet in deze kerk moeten zoeken. 

Vadertje Panov zocht ook naar Jezus tussen alle mensen in zijn straat, hopend dat 
Jezus bij hem langs zou komen.  

Hij zocht en zocht, maar zag helemaal niemand die op Jezus leek. En zonder er al 
te veel bij na te denken, gaf hij een arme straatveger even een warme plek. Een 

mama met haar baby’tje warme melk en schoentjes en wat geld en brood aan 
bedelaars. Kleine dingetjes, zomaar. 

Dat kleine kindje was helemaal niet op straat te vinden, maar was allang binnen in 
het huis van vadertje Panov. Eigenlijk zat dat baby’tje Jezus al in zijn hart. Klein 

misschien, maar het zat er wel. En ik denk wij allemaal dat kleine vonkje van 
aardig zijn tegen de anderen in onszelf hebben. Wij doen allemaal wel zomaar iets 

aardigs voor iemand dit dat nodig heeft. Soms is het slechtziende man, die hulp 
nodig heeft bij het oversteken van een drukke straat, iemand waarvoor 

boodschappen gedaan moeten worden omdat het gezin in quarantaine.  Of is het 
gewoon iemand in de supermarkt die moeilijk kan bukken en niet de koekjes van 

het onderste schap kan pakken. In ons hart wordt dan, elke keer opnieuw, een 

beetje Jezus geboren, en helpen we die mensen, zomaar, met iets kleins. 
Natuurlijk heeft Jezus later hele grote dingen gedaan voor mensen die heel erg ziek 

waren, of geen eten hadden.  
Hij leerde ook dat wanneer je erop vertrouwd dat er mensen zijn om je te helpen, 

je ook minder bang bent als je het zelf moeilijk hebt. Daarom willen we zo graag 
naar zijn verhalen en zijn goede raad luisteren.  

  
Maar vanavond (of deze dag, als je overdag naar dit filmpje kijkt) zijn we al blij 

met dat hele kleine in ieders hart. Vieren we de geboorte van iets heel moois dat 
iedereen zomaar kan vinden. Bij zichzelf, of je nou in de kerk zit of bij je thuis. 

 
 

 

 GELOOFSBELIJDENIS  

Spreken we samen staande uit 

 
Ik geloof in God, 

Die zoveel van de mensen houdt, 
Dat Hij met ons wilde meegaan 

Door het leven van elke dag. 
 

Ik geloof in het Kind van Bethlehem 
Met zijn ouders Maria en Jozef, 

Die samen een gezin vormden. 
Voor wie geen plaats was in de herberg 

Maar bij wie iedereen even welkom was en is. 
 

Ik geloof dat wij met elkaar 

de kerstboodschap verder kunnen dragen, 
Dat wijzelf een nieuw begin kunnen maken, 

Door de kracht van de Geest 
Die Hij ons heeft geschonken. 
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 VOORBEDE  

Bidden wij tot God, die naar ons luistert: 
 

Voor mensen bidden wij die in armoede leven,  
die zichzelf en hun kinderen niet kunnen beschermen; 

dat zij uw kracht mogen ervaren en mensen  

ontmoeten die hen bevrijden van hun armoede. 
Laat ons bidden… 

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

Voor mensen bidden wij die bedroefd zijn of ziek; 
dat zij uw troost mogen ervaren  

en omringd zijn door mensen die met hen meeleven. 
Laat ons bidden… 

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

Voor mensen bidden wij die rijk zijn van buiten  
en ongelukkig en arm van binnen; 

dat zij uw stem horen, die oproept  
om rekening te houden met anderen 

en wij hen niet veroordelen. 

Laat ons bidden… 
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 
Voor onszelf bidden wij, op zoek naar geluk; 

dat wij leren dat geluk bestaat uit delen. 
Laat ons bidden… 

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

Intenties 
 

Goede God, 
het is uw bedoeling dat we nooit vergeten 

hoe dit geboortefeest begonnen is; 
in een eenvoudige stal, zonder luxe. 

Dat helpt ons om steeds meer te gaan lijken op Jezus 

en te begrijpen dat zijn vrede niet te vinden is 
in van alles willen hebben, maar in veel mogen betekenen voor anderen. 

Daarin wilt u ons nabij zijn alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
 

 

 WE BIDDEN SAMEN HET 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, 
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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 

tot in eeuwigheid.  
Amen. 

 
 

 

 VREDESWENS 

Goede God, 

vrede - daarnaar verlangen wij, 
vrede in onszelf, vrede thuis 

en onder onze vrienden, 
vrede op school en in onze straat 

en overal in de stad en het land 
of waar ook ter wereld. 

We bidden om die vrede, 
om de vrede die Jezus 

namens U in de wereld bracht. 

Hij is onze Redder en onze Koning. 
Amen 

 
 

 

 SLOTTEKST: KERSTFEEST 

Van Mies Bouhuys 

Ik wou dat als het kerstfeest werd, 

de mensen, groot en klein, 
de mensen overal vandaan, 

de mensen bruin of wit of zwart 
of wat ze ook maar zijn, 

rondom één kerstboom zouden staan 

met alle kaarsen aan. 
Ze hoefden niet te zingen, 

dat is zo gauw gedaan; 
maar wel moesten ze knikken,  

ja knikken met hun hoofd, 
alsof elk mens de ander 

voor altijd iets belooft. 
Alleen naar klokken luisteren, 

stil luisteren, hand in hand 
en wat ze daaruit hoorden 

vertellen in hun land. 
En wat die klokken zeiden 

dat gold voor iedereen, 
dat zong over de wereld 

door al het andere heen. 
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 SLOTGEBED 

Lieve God, 

wij waren bij elkaar om de geboorte van Jezus te vieren. 
Midden in de nacht zeiden de engelen  

tegen de herders: 

'Wees blij, want er is een kind geboren.' 
Soms is het voor ons ook een beetje nacht, 

als we verdrietig zijn, of alleen, of bang. 
Maar ook wij hoorden vandaag het goede nieuws: 

Jezus is geboren voor alle mensen! 
Zo laat U weten dat U van ons houdt! 

Daar worden we blij van! 
Amen 

 
 

 

 ZEGENBEDE 

Op U zijn onze ogen gericht. 

Uit uw ogen straalt een nieuw licht. 
Met het licht van Uw ogen, zegen ons, 

zegen allen die het goede zoeken, 
zegen allen die liefde schenken 

en vrede brengen.  
Dat vragen wij u in de naam van de vader de zoon en de Heilige geest 

Amen. 

 
 

 

 SLOTLIED: MIDDEN IN DE WINTERNACHT (K001) 

Midden in de winternacht ging de hemel open. 
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen. 

 

Refrein: 
Elke vogel zingt zijn lied,  

herders waarom zingt gij niet ? 
Laat de citers slaan; blaast de fluiten aan, 

Laat de bel, laat de trom laat de bel-trom horen: 
Christus is geboren. 

 
Vrede was het overal: wilde dieren kwamen 

Bij de schapen in de stal en zij speelden samen. 
 

Refrein 
 

Ondanks winter, sneeuw en ijs, bloeien alle bomen. 
Want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 

 

Refrein 
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Ziet, daar 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-bom, 
Keere om, keere om, laat de bel-trom horen: 

Christus is geboren. 
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Namens iedereen die aan deze viering heeft meegewerkt wensen 

wij u: 
 

Een zalig kerstfeest en een heel gelukkig 
2022! 

 

 

 
 

 
 

 
Tot ziens bij een van de volgende kinderactiviteiten in onze 

deelgemeenschap, onder voorbehoud van de op dat moment 
geldende coronamaatregelen: 

 Gezinsviering is zondag 20 februari 2022 om 11.00 uur in de 
Pax Christi kerk. 

 Gezinsviering is zondag 13 maart 2022 om 11.00 uur in de 
Pax Christi kerk. 

 
 

 

 
 

 
 

 
Meezingen met OKIDO? 

We repeteren om de week op dinsdagavond van 18.45 tot 19.45 
uur in de Pax Christikerk. Zodra de coronamaatregelen het weer 

toelaten, gaan we wee repeteren. Wil je mee zingen en wil je op 
de hoogte gehouden worden? Info bij Dick Nels, telefoonnummer 

06 – 40 63 36 91. 
 


