
Kerstnachtdienst in de Pieterskerk 

Vluchteling als eregast 
LEIDEN - Volgende week vieren 
duizenden mensen zich in zeven 
verschillende Leidse kerken kerst
avond. De Pieterskerk is daar een 
van, hier vindt deze traditie al twin
tig jaar plaats. Op deze avond ver
zamelen zo'n drieduizend mensen 
zich om tijdens drie verschillende 
diensten de Kerst in te luiden. 

Het kerstverhaal is elk jaar het
zelfde, maar doordat maatschap
pelijke thema's worden verweven 
met het aloude kerstverhaal is het 
elk jaar toch weer anders. Zo is 
het thema deze Kerstnachtdienst 
'op de vlucht'. "Wanneer je op de 
vlucht bent, heb je niets over. Je 
wordt teruggeworpen op wie je 
zelf bent als persoon", licht dom.i
nee Ad Alblas toe. "Het thema 
komt heel dichtbij doordat vluch
telingen als eregasten ontvangen 
worden in deze dienst. Zij worden 
voorzien van vertalingen in hun 
moedertaal en er worden liede
ren gezongen die vluchtelingen 
zongen tijdens een gebedsdienst 

De Raad van 
Kerken Leiden 
De Raad van Kerken verzorgt in 
overleg met het Levensbeschouwe
lijk Platform Leiden een serie arti
kelen in het Leids Nieuwsblad over 
religieus-culturele initiatieven en 
maatschappelijke ontwikkelingen, 
met ruimte voor rnformatie vanuit 
alle religies en maatschappelijke 
stromingen. Reageren? Mailadres: 
RvKLeidenNieuws@gmail.com. • 

in de 3 Octoberhal." Wanneer je 
op kerstavond de Pieterskerk bin
nenloopt, komt het gezang van 
kerstliederen je al tegemoet. Het 
licht van kaarsen, kerstbomen en 
een kerststal zorgen ervoor dat de 
kerstsfeer nadrukkelijk aanwezig 
is. Ook dit jaar is de verwachting 
dat de Kerstnachtdiensten in de 
Pieterskerk druk bezocht zullen 
worden. 
Er is eerst een Kinderkerstfeest. 
Kinderen worden tijdens het Kin
derkerstfeest betrokken bij het 
kerstverhaal door middel van een 
toneelstuk, deze dienst begint om 
18.30 uur. De eerste Kerstnacht
dienst begint om 20.30 uur en 
de tweede om 22.30 uur. Voor 
de tweede Kerstnachtdienst zijn 
toegangskaarten nodig, deze zijn 
gratis af te halen bij onder andere 
de VW en het Pieterskerkcafe. 

In de Pieterskerk wordt al twintig jaar 
kerstavond gevierd (Foto: pr). 

Verbondenheid 
De Kerstnachtdienst heeft een 
afwisselend karakter: muziek, 
zang, bekende liederen en het 
kerstverhaal vormen deze dienst. 
In de beide vieringen levert gos
pel-en soulchoir Elijah uitAlphen 
aan de Rijn een muzikale bijdrage 
met oude en nieuwe kerstliede
ren. De samenzang wordt bege
leid door Theo Visser op het grote 
Van Hagerbeerorgel, samen met 
trompetten. 
Alblas legt uit wat er zo bijzon
der is aan de Kerstnachtdienst in 
de Pieterskerk. "Het bijzondere 
karakter van deze dienst zit in de 
enorme diversiteit van de aanwe
zigen: oud en jong, kerkelijk en 
niet-kerkelijk, vanuit verschil
lende maatschappelijke lagen, 
vanuit Leiden en omgeving. Allen · 
zijn aanwezig. De kerstnacht 
wordt wereldwijd gevierd, wat 
zorgt voor een gevoel van ver
bondenheid over de hele wereld. 
Over de hele wereld komen we 
deze avond bijeen, verlangend 
naar warmte, vrede, liefde en 
respect en een gevoel van samen
horigheid." • 




