
Kerstviering God raakt jouw hart!
Hieronder volgt de verkorte versie van de Kerstviering. De uitgebreide versie is tegen 
betaling te bestellen op www.vierenindekerk.nl.

Bijbelgedeelte Lucas 2: 1-20
Het kerstverhaal wordt beleefd vanuit het perspectef van de herders. Zij luisteren naar de 
boodschap die de engel vertelt. Ze gaan op weg naar Jezus en zijn ouders. Daar vertellen ze 
wat hun overkomen is tot verbazing van allen die het horen. Ze blijven niet langer in de stal, 
maar keren terug. Hun harten zijn geraakt en ze loven en prijzen God om alles wat ze 
gehoord en gezien hebben. Iedereen mag het weten dat Jezus geboren is!

Achterliggende gedachten bij de viering
God raakte de harten van de herders aan. Zij waren blij dat Jezus geboren was. De Redder 
van de wereld. Word jij (nog) enthousiast van de kerstboodschap? Wil jij deze boodschap 
verder vertellen? Aan wie? En hoe? Wat doe jij als je heel blij bent? Als je heel enthousiast 
bent over iets/iemand? Vertel je daarover of houd je dat voor jezelf?
God raakt harten aan: toen en nu. Hij wil jouw hart aanraken. Iedere dag opnieuw. Wil jij je 
laten aanraken? Staat jouw hart open voor Hem? Zijn liefde en zijn boodschap?

Aankleding kerkzaal
Een sfeervolle aankleding van de zaal geef een viering net even een feestelijker geheel. Tips 
kun je vinden in de uitgebreide versie.

Liedsuggestes
Liederen zijn een mooie aanvulling in een viering. Vertel Het Maar geef diverse suggestes, 
maar in de uitgebreide versie zijn er meer mogelijkheden te vinden. 
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Werkvormen
Een greep uit de werkvormen die voor deze Kerstviering gemaakt zijn:

Filmpje Tessa & Robin: Verliefd
Tessa is vol van iemand en steekt dat niet onder stoelen of banken. Haar hart is geraakt. 
Robin weet niet wat hij ervan moet denken; hij was toch haar vriendje…? Totdat blijkt dat 
het geen vriendje is, maar iemand anders…

Spel: Geef de boodschap door
De herders zijn vol van de boodschap van Jezus’ geboorte. Zij geven de boodschap weer 
door aan anderen. Een boodschap doorgeven is niet altjd eenvoudig. Oefen dat maar eens 
met elkaar tjdens deze viering. 

Sta eens even op (wat raakt jou?)
Wat raakt jou? Wat maakt jou blij en waar word jij enthousiast van? Sta op als het 
genoemde op jou van toepassing is. 

Het verhaal van de herders
Bij het Kerstproject van Vertel Het Maar horen sketchjes. In deze Kerstviering zijn de 
sketchjes van de herders uitgebreid, zodat het een heel verhaal geworden is. Speel het 
verhaal uit of gebruik afeeldingen.

Quiz: Klopt de boodschap?
Het is fjn als jij geraakt bent door de boodschap van Jezus’ geboorte. Maar kloppen de 
feiten wel? Het kerstverhaal wordt nog wel eens heel anders verteld/gezongen dan in de 
Bijbel staat. Test je kennis!

Een gevuld hart (waar is jouw hart vol van?)
Waar is jouw hart vol van? Vul het papieren hart met wat voor jou belangrijk is. 

Vertelschets vrij verhaal
Een groepje kinderen is geraakt door het leed van vluchtelingen. Maar wat kunnen zij doen 
om te helpen?

Voorbeeldviering
Met behulp van verschillende werkvormen, verhalen, liederen en gebeden wordt een 
voorbeeld gegeven van een Kerstviering.
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