
 
 

Kerstmis 25 december 2020 – ZOOM-viering 
 

Thema: 

Zingen in het licht –  
Kerst van eigen bodem 

 

 
Vlaamse Primitieven, onbekende meester ‘Geboorte van Jezus’ 



- Welkom door Eleonora 
  
Uitleg: hoe zal deze ZOOM-kerkdienst eruit zien? 
Uitleg over het thema  
 
Votum en groet 
 

- Lied: ‘Bouwt ip mie’ (Zesde Metaal)  
https://www.youtube.com/watch?v=InyR5QIp0ug 

 
Zet junder ier, 
Dak et ol explikere 
Oe dat zit, woar dat up stoat 
Woar goat nartoe, de roden draad 
Ké veel gezien 
En olles ghoord 
'K doe ol heel mijn leven voort 
Hoe dat marcheert 
'k ben der eigenlijk ut 
'k herken de leugen, an 't gelud 
Ge moet verstaan, 
Dak mij goe geïnformeerd é 
d' Er zijn hele bibliotheken 
Ik ben lid 
'k en erin gekeekn 
En ‘k ben d' er achter 
Dat hoast nooit wit of zwort is 
Zou da toch is dat verdacht is 
Luistert nor wie da verward is 
 
't Is miskien te vroeg 
't Is miskien te vroeg 
Miskien is 't nog nie donker genoeg 
 
'k en geleerd 
Hoe da j’ ook kiest 
Daj soms wind mee ebt 
En soms verliest 
't Is geen getie da 'k nie kan keren 
Toon mij u foutn en 'k ga u leren 
Dat 't gene mens is die nooit foalt 
Die zonder blein’n de meet haalt 
Och, ge moet da toch nie verduikn 
Aj een kop et ku j’em stukn 
En iedereen leeft levenslang 
Maar ik ken de weg uit da gevang 
Hier ge ebt oltid en overol de keuze 
Kijk naar mie 

Ga hier zitten 
Ik zal het je allemaal uitleggen 
Hoe het zit, waar het op staat 
Waar het naartoe gaat, de rode draad 
Ik heb veel gezien 
En alles gehoord 
Ik doe al mijn hele leven voort 
Hoe het werkt 
Ik weet het eindelijk 
Ik herken de leugen aan het geluid 
Je moet begrijpen, 
Dat ik me goed heb geïnformeerd 
Er zijn bibliotheken 
Ik ben lid 
Ik heb er in gekeken 
En ik ben erachter gekomen 
Dat het haast nooit wit of zwart is 
En mocht het toch zo zijn, dan is het verdacht 
Luister naar wie verward is 
 
Het is misschien te vroeg 
Het is misschien te vroeg 
Misschien is het nog niet donker genoeg 
 
Ik heb geleerd 
Wat je ook kiest 
Dat je soms wind mee hebt 
En soms verliest 
Er is geen getij dat ik niet kan keren 
Toon mij je fouten, ik zal je leren 
Dat er geen mens is die nooit faalt 
Die zonder blaren de eindmeet haalt 
Och, je moet het niet verstoppen 
Wie een hoofd heeft kan hem stoten 
Iedereen heeft levenslang 
Maar ik ken de weg uit die gevangenis 
Je hebt hier altijd en overal de keuze 
Kijk naar mij 

https://www.youtube.com/watch?v=InyR5QIp0ug


'k Sta voor u neuze 
 
't Is miskien te vroeg 
't Is miskien te vroeg 
Misschien is 't nog nie donker genoeg 
't Is miskien te vroeg 
Is 't miskien te vroeg? 
Miskien is 't nog nie donker genoeg 
 
Ik ben een bedde, oj wilt sloapen 
Als je wilt vechten, ben 'k u woapen 
Ik ben een boei als je zinkt 
Ik ben ne moat die met u drinkt 
Ik ben de zweep die u sloat 
Ik ben de vrouwe die u verstoat 
Kom, bouwt up mie 
Kom, bouwt up mie 
Zet junder ier 
Hoe zou 'k et formuleren 
't is ol langer da 'k beseffe 
Ge zit m'n volk, da 'k u verheffe 
 
't is miskien te vroeg 
't is miskien te vroeg 
Miskien is 't nog nie donker genoeg 
't is miskien te vroeg 
Is 't miskien te vroeg 
Miskien is 't nog nie donker genoeg 

Ik sta voor je 
 
Het is misschien te vroeg 
Het is misschien te vroeg 
Misschien is het nog niet donker genoeg 
Het is misschien te vroeg 
Is het misschien te vroeg 
Misschien is het nog niet donker genoeg 
 
Ik ben een bed, mocht je willen slapen 
Wanneer je wil vechten, ben ik je wapen 
Ik ben een boei als je zinkt 
Ik ben een vriend die met je drinkt 
Ik ben de zweep die je slaat 
Ik ben de vrouw die je begrijpt 
Kom, bouw op mij 
Kom, bouw op mij 
Ga hier zitten 
Hoe zou ik het formuleren 
Het is reeds lang dat ik besef 
Je bent mijn volk, laat me je verheffen 
 
Het is misschien te vroeg 
Het is misschien te vroeg 
Misschien is het nog niet donker genoeg 
Het is misschien te vroeg 
Is het misschien te vroeg 
Misschien is het nog niet donker genoeg 

 

Hugo van der Goes ‘Aanbidding van de herders’ 



- Gebed 
 

God, Gij die omziet naar wie klein en weerloos is 
en die voor de mensen, Uw kinderen, het goede wilt, 
hoor ons bidden en wees bij allen 
van wie wij U in gedachten de namen noemden. 
Wees ook ons nabij, vragen wij U, 
wek opnieuw de hoop in onze harten. 
Geef dat wij kunnen blijven geloven in het goede, 
inspireer ons tot liefde, 
opdat wij met daden van goedheid die spreken van Uw liefde, 
de inspiratie doorgeven van Hem,  
wiens geboorte wij deze dag vieren en herdenken: 
Jezus, onze broeder, 
die zich helemaal gegeven heeft 
om mensen tot hun recht te laten komen 
en die zo de weg heeft gewezen 
naar de ongekende toekomst 
van vrede en geluk. 
 

 
Robert Campin ‘De geboorte van Christus’ 



- Lied: ‘Kerstlied van de zwerver’ (Sint-Niklaas mannenkoor, Ieper) 
Tekst geschreven door Iepers dichter Jef Lesage, op muziek gezet door Willy Ostyn. 
 
Hoe vaak heb ik op bedeltocht de deuren dicht zien slaan, 
Vergeefs een liefdeoord gezocht om weer mijn weg te gaan? 
Tot ik vandaag te Bethlehem voorbij een stalling liep, 
En plots een zachte eng’lenstem mij dringend binnen riep 
 
Vree zij de simpele zielen, goeden van wille zij peis 
Komt voor uw koning nu knielen, hier in dit schamel paleis 
 
Ik heb u, lieve Heiland klein, zo weinig aan te biên: 
Een bedeltas, wat zwerverspijn, het brood van arme liên. 
Ik schenk u met mijn schapenvacht de warmte van mijn kleed. 
O, ‘k wou u douwen zoet en zacht zoals mijn moeder deed. 
 
Vree zij de simpele zielen, goeden van wille zij peis 
Komt voor uw koning nu knielen, hier in dit schamel paleis 
 
Ik geef u, kleine Lieve Heer, mijn hart en mijn gemoed: 
Bij u vind ik de vrede weer, bij u wordt alles goed. 
Ik wil u deze kerstenacht, voor ’t hemels kindekijn 
Dat mij zijn warme liefde bracht, een goede herder zijn. 
 
Vree zij de simpele zielen, goeden van wille zij peis 
Komt voor uw koning nu knielen, hier in dit schamel paleis 
 

 
Pieter Bruegel de Oude ‘Volkstelling te Bethlehem’ 



- Gedicht in het West-Vlaams 
 
Zefs ot… ton nog… 
In e wèreld wo damme, 
Met ol de dingn die meuglik zin, 
Kee voo kee, tot uzn schrik moetn  
ontdekn 
Oe kwetsboar damme zin, 
Emmet ezoo nodig: 
Die momentn damme kun  
tope zin 
Vo mekander te sterkn in us geloof, 
In ’t vertrouwn 
Da zefs ot… 
Ton nog… 
Zefs ot olles doenker likt, 
Ton nog is ter etwoa lucht. 
Zefs omus van iederjen verloaten  
voeln, 
Ton nog zimme nie ollene. 
En zefs om utendlik doodgoan, 
Ton nog gomme nie verloorn zin. 
Me kestdag viern we, 
Kwetsboar damme zin, 
Damme meugn leevn van doope, 
Dat er ossa e nieuw begun meuglik is. 
‘Want woa damme goan, is ‘Nem 
En bachtn alleman stoat ‘Nem.’ 

Zelfs als… dan nog… 
In een wereld waar we, 
Ondanks alles wat mogelijk is, 
Keer op keer tot onze schrik moeten 
ontdekken 
Hoe kwetsbaar we zijn, 
Hebben we het zo nodig: 
Die momenten waarop we kunnen  
samen zijn 
Om elkaar te sterken in het geloof, 
In het vertrouwen, 
Dat zelfs als… 
Dan nog… 
Zelfs als alles donker lijkt, 
Dan nog is er ergens licht. 
Zelfs als we ons van iedereen verlaten 
voelen, 
Dan nog zijn we niet alleen. 
En zelfs als we uiteindelijk sterven, 
Dan nog zullen we niet verloren zijn. 
Met kerstmis vieren we, 
In een kwetsbaar bestaan, 
Dat we mogen leven van de hoop, 
Dat telkens een nieuw begin mogelijk is. 
‘Want waar wij gaan, is Hij voorhanden 
En achter elke mens staat Hij.’ 

 
 
-Lied: Maria die soude naar Bethlehem gaan 
Oud kerstlied in een vertolking van Jan De Wilde 
https://www.youtube.com/watch?v=BPtdQbKrSDM 
 
Maria die soude naar Bethlehem gaan 
Kersavond voor de noene;  
Sint Joseph soudet met haer gaen  
Om haer den weg te toenen.  
 
Het hageld' en 't sneeuwde en 't miek er zoo koud, 
 De rijm lag op de daken;  
Sint Joseph tegen Maria sprak:  
"Maria, wat zullen wy maeken?" 
 
Maria die zeide: "ik ben der zo moê,  
Laet ons een weinig rusten".  
"Laet ons nog een weinig verder gaen,  
Aen een huizeken zullen wij rusten!"  

https://www.youtube.com/watch?v=BPtdQbKrSDM


 
Zij kwamen een weinig verder gegaen,  
Tot aen een boere scheure,  
't Is daer waer Heer Jezus geboren was:  
En daer sloten noch vensters noch deuren! 
 

- Bijbellezing: Lukas 2 
https://youtu.be/KQrYj2aCy4M 
 
 

 
Cornelis de Vos ‘De geboorte’ 

https://youtu.be/KQrYj2aCy4M


- Lied: Arme Jezus (Willem Vermandere)  
https://www.youtube.com/watch?v=KaFL-g9ZPF0 
 
arme Jezus lang geleden, als Augustus keizer was 
zij' j' geboren ,'t staat geschreven, in een bakske gedroogd gras 
was je moeder een arme slore en je vader ne simple vent 
ie was timmerman in Nazareth, veel meer is nie bekend 
 
d' onnozele kinders zijn gestorven deur Herodes dien bandiet 
zogezeid van de jaloezigheid maar die historie geloof ik niet 
je was een stil dromerig ventje, wat te teer voor 't ruwe spel 
maar in schole ging het beter, letters lezen dat ging wel 
 
en uit Indië en Egypte kwam er veel vreemd volk voorbie 
ook kamelen moeten slapen, 's avonds was j' er altijd bie 
en der ging ne wereld open die zo wijd was als de nacht 
met zijn honderdduizend sterren, der groeid' in u ne grote kracht 
 
je ging verre weg gaan zwerven en zo wierd je wijs en sterk 
om uw eten te betalen maakte je schoon timmerwerk 
je beste vrienden waren vissers en je ging geiren mee aan boord 
lange nachten op 't eindloos water, met da volk was je akkoord 
 
't is onmeuglijk t' achterhalen wat er met hem al is gebeurd 
want zijn daden zijn vertroebeld en zijn woorden dikwijls herkleurd 
je was op macht of roem of rijkdom of op tempels nie gesteld 
maar je liet de wind u strelen als je blootsvoets liep deur 't veld 
 
maar je zwiepte met je zwepe naar het krapuleus gespuis 
je verjoeg de commerçanten uit de poort van't heilig 
huis 
maar je prees de kinderziele en de sukkelare groot 
je gaf zegen an hemel en eerde en an water an wijn 
en brood 
 
en dan hèn z' u vastgenomen en geslegen lijk nen 
dief 
en je zei nog iets van vrede en van hèt uwe vijand lief 
van de vissers langs de meren hèn de kinders 't 
nieuws gehoord 
en z' hèn zachtjes geschreid omdat Jezus was 
vermoord   

 
 
 
 

 
Willem Vermandere    

https://www.youtube.com/watch?v=KaFL-g9ZPF0


- Overdenking 
 
- Lied: ‘Coronakerstlied’ (priester Wim) 
https://www.youtube.com/watch?v=a37X86D8waM 
 
Midden in coronatijd  
Is de Heer gekomen 
Covid maakt geen onderscheid 
Toch zal kerstmis komen  
 
Refrein: Afstand is de nieuwe hit 
               Met de bubbel waar ik nu in zit  
               Laat ons allemaal  
               Wat geduldig zijn  
               Even niet Straks weer wel  
               Straks weer allemaal samen  
               In alle eeuwen amen.  
 
Toch vier ik dit grote feest  
Jezus in mijn armen  
Kerst is toch nog nooit zo geweest  
Laat ons dan verwarmen 
 
Refrein 
 
Covid helpt in één klein ding 
Dat we leren dromen  
Daarom dat ik dit lied zing  
Jezus is gekomen. 
 

Gerard David ‘Geboorte van Christus met de schenkers’ 

https://www.youtube.com/watch?v=a37X86D8waM


- Getuigenis 
 
- Lied: ‘Stille Nacht’ (gezongen door Lisa Del Bo) 
https://www.youtube.com/watch?v=rcJkJa9Z7Ms 
 
Stille nacht, Heilige nacht  
Alles slaapt, eenzaam wacht  
Bij het kindje, 't hoogheilige paar  
Rond de kribbe zingt d'engelenschaar  
Slaap in hemelse rust  
slaap in hemelse rust  
 
Stille nacht, heilige nacht  
Davids zoon, lang verwacht  
Wordt door d'herders begroet in een stal  
Op de bergen klinkt vreugdegeschal  
Heil de redder is daar  
Heil de redder is daar  
 
Stille nacht, heilige nacht,  
't Godlijk kind vreedzaam lacht,  
liefde spreekt uit zijn mondeke teer  
Komt knielt allen bij 't kribbeke neer  
Schenk hem allen uw hart  
Schenk hem allen uw hart 
 

 
Pieter Paul Rubens ‘De aanbidding der koningen’ 

https://www.youtube.com/watch?v=rcJkJa9Z7Ms


- Wens (Kris Gelaude) 
 
Er moet een ster zijn  
voor iedereen die zoekt 
naar wegen en naar woorden  
om anderen tegemoet te gaan. 
 
Er moet een ster zijn  
voor degene die zoals een herder  
zijn tred vertraagt met aandacht  
voor de achterop geraakten.  
 
Er moet een ster zijn  
voor wie amper overeind blijft  
maar de verwachting als een fakkel  
in zijn ziel bewaart.  
 
Er moet een ster zijn  
voor degenen die het licht in zich dragen  
en overal vuurtjes aansteken  
waaraan men zich verwarmen kan.  
Er moet een ster zijn  
voor wie de wijsheid en de eenvoud leren  
om in een doodgewoon gebeuren  
het buitengewone van menszijn te ontdekken.  
 
Ik wens je van harte  
dat jij één van hen bent.  
 

 
 



- Zegen  
 
- Meezinglied: ‘Ere zij God’ (Sela) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZMtkoWo45ME 
 
Ere zij God  
In de hoge  
Vrede op aarde  
In de mensen  
Een welbehagen 
 
Amen 
 

 
Jan van Eyck ‘Zingende engelen’ 

 
 
Dank je wel om met ons mee te vieren! 
De kerkenraad en ds. Eleonora Hof wensen jullie een vredevolle tijd. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMtkoWo45ME


 


