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Waar is de      ? 

Een kerstspel 
 
 

Kerstavond 2018 
19.30 uur 

Ontmoetingskerk 
Dordrecht-Sterrenburg 

 
 
 

 
 
INTOCHT VAN DE ENGELEN 
 
ZINGEN Hoopvol komen wij hier binnen 

(melodie Once in Royal David’s city) 
1. Hoopvol komen wij hier binnen, komend uit de duisternis. 
Laten wij dit feest beginnen, vieren dat er toekomst is. 
Onze ogen zijn gericht op een vonk, een sprankje licht. 
 
2. Eens toen Jezus werd geboren, heeft Hij hoop en licht gebracht. 
Zijn gestalte is een fakkel die ons bijlicht in de nacht. 
Blazen wij die aan, dit uur, tot een hartverwarmend vuur. 
 

WELKOM 
 
ZINGEN Lied 477 : 1.2.5 – Komt allen tezamen 

WAAR IS DE STER? – een kerstspel 
 

SCENE 1 Waar is de ster? 
 
ZINGEN Lied 484 – Go tell in on the mountain 

 
SCENE 2 Is daar dan de ster?  
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ZINGEN Lied 486 : 1.2.4 – Middenin de winternacht 

SCENE 3 De aankondiging van de ster door de engel Gabriël 
 
ZINGEN Lied 487 : 1.2 – Eer zij God in onze dagen 

SCENE 4 Dus daar is de ster! 
 
ZINGEN Lied 485 – Zeg eens herder, waar kom jij vandaan 

SCENE 5 De ster met je meedragen 
 
VOORGANGER Kerstgedachten 
 
LEZING Lucas 2 : 1-20 uit de Bijbel in Gewone Taal (BGT) 
 
In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde 
alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. Het was de eerste keer 
dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië 
bestuurde.  Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie 
vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis. 
Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in 
Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit 
Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met Jozef 
gaan trouwen, en ze was zwanger. 
Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. Het was 
Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde 
hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats 
om te slapen. 
Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op 
hun schapen. 
Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde 
om hen heen. De herders werden bang. Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven 
niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar 
blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is 
geboren in Betlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem 
herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.’ 
En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en 
zeiden: ‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen 
van wie God houdt.’ 
Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen 
elkaar: ‘Kom, we gaan naar Betlehem. Want God heeft ons verteld wat er 
gebeurd is. Laten we gaan kijken.’  
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Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een 
voerbak lag het kind. Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de 
engel over hem gezegd had.  
Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het verhaal van de herders. 
Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over 
wat de herders gezegd hadden. 
De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten hem 
voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies zoals 
de engel gezegd had. 
 
ZINGEN Lied 483 – Stille nacht, heilige nacht 

GEBED – door de VOORGANGER en de ENGELEN 

 

COLLECTE voor Childslife, changes for children. 

Childslife geeft kinderen en de gemeenschap waarin zij leven de kans om 
zelfstandig een toekomst op te bouwen. Childslife biedt praktische 
oplossingen die passen binnen de lokale cultuur en van grote invloed zijn op 
lokale gemeenschappen. 
Het belangrijkste doel is kansen bieden aan kinderen én er voor zorgen dat 
zij een zelfstandige toekomst tegemoet gaan zonder de steun van ChildsLife 
of andere hulporganisaties. 
De collecte van deze avond is speciaal voor het maaltijdenprogramma van 
de Blessingsschool in de sloppenwijk Kibera in Nairobi. 
Een schoolmaaltijd is hier geen luxe, maar pure noodzaak. Voor sommige 
kinderen is dit de enige maaltijd die ze krijgen op een dag. Zonder deze 
maaltijd kunnen de kinderen zich niet concentreren in de klas en vallen ze 
zelfs in slaap of worden ze ziek. …  
 
Intussen kunnen we meezingen met Feliz Navidad. 
 
ZINGEN Lied 481 – Hoor, de engelen zingen de eer 

 

UITTOCHT EN WARM ONTHAAL 
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De kerstavonddienst is vanavond om 22.00 uur in deze kerk. 
De voorganger is ds. Kees Streefkerk en het koor Les Chantres uit 
Papendrecht en Peter de Bruin op de trompet verlenen muzikale 
medewerking. 

De kerstmorgendienst is morgenochtend om 10.00 uur in deze kerk. Ook in 
deze dienst is er speciale aandacht voor de kinderen. 
Ds. Riet Boogaard is de voorganger. 

Allemaal welkom in beide diensten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger ds. Kees Streefkerk 
Organist Myong-hee Chon 
Trompettist Peter de Bruin 
 
Dank aan allen die zich hebben ingezet om het Spoor van Licht 2018 te 
organiseren en uit te voeren. 
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