
 

Wij willen verbonden zijn met alle mensen, 

hier in de kerk, maar ook daarbuiten,  

dat zij vaak goed nieuws horen.  

Zalig Kerstmis! 

Vrede, vrede, vreed' op aard aan alle 
mensen die van goede wille zijn! 
 

God, mag het komende jaar in ieder  

van ons de kerstster schijnen, 

zodat wij uw liefde tonen aan mensen 

rondom ons. Amen. Het zij zo! 

 
Zending en zegen 

 

Slotlied  

’t Was een heel gewone nacht, falalala 
Niemand had het toen verwacht, falala 
Dat een kind van zich liet horen, falalala 
Jezus in een krib geboren, falalala 
 
Herders in het open veld, falalala 
Heb je van jouw komst verteld, falalala 
En geleid door duizend sterren, falalala 
Kwamen koningen van verre, falalala 
 
Wat wij zien in jouw verhaal, falalala 
Vrede is het ideaal, falalala 
Voor vandaag en ook voor morgen, falalala 
Help ons voor die vrede zorgen, falalala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We nodigen je alvast graag uit voor de 

nieuwjaarsreceptie van onze 

geloofsgemeenschap. 

Deze impulsavond gaat door op  

vrijdag 17 januari  

om 19u30 in Ons Huis. 

Je hoeft niet in te schrijven:  

je bent hoe dan ook welkom voor deze avond  

van poëzie, zang, babbel, knabbel en 

ontmoeting. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lied 
Ik hoor een luide stem, parampampampam 

Ga vlug naar Bethlehem, parampampampam 
Daar vind j’ een Koningskind, pa… 
Dat is jou welgezind, pa… 
Nog even en ik kom, pa… 
Ik en mijn trom. 
 

Ik zie een mensenzee, parampampampam 
En ieder neemt wat mee, pa… 
En houdt iets kostbaars vast, pa… 
Dat bij een koning past, pa… 
Nu voel ik mij wat stom, pa… 
Ik en mijn trom. 
 

Maar jij kijkt zo naar mij, parampampampam 
Jouw ogen stralen blij, pa… 
Ik zing mijn lied voor jou, pa… 
’t Is niet van kostbaar goud, pa… 
Ik speel het steeds weerom, pa… 
Ik en mijn trom. 
 
Een krans van licht 
Vier weken keken we hiernaar uit. 

Elke week staken we een kaars meer aan  

en kwam er meer licht in ons midden. 

Vandaag vieren we het licht van de 5de kaars:  

het licht van Jezus zelf. 
 

Kerstmis: het is….  

het kindje Jezus in mijn hart aanvaarden  

en hopen dat Hij door veel mensen  

graag wordt gezien. 
de 1e kaars wordt aangestoken 
 

Kerstmis: het is….  

zoals Jozef en Maria JA zeggen  

en niet bang zijn voor de toekomst.  
de 2e kaars wordt aangestoken 
 

Kerstmis: het is…. zoals de herders 

eenvoudig zijn en open staan voor iets nieuws. 
de 3e kaars wordt aangestoken 
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Kerstmis: het is … zoals de engelen  

Gods Boodschap vertellen en zelf vrede brengen. 
de 4e kaars wordt aangestoken 
 

Kerstmis: het is… blij zijn  

omdat Jezus is geboren, ook voor mij.  
de 5e kaars wordt aangestoken 
 

Dank Je wel, God,  

dat wij samen Kerstmis mogen vieren  

en wij jouw licht en warmte  

kunnen laten stralen voor iedereen. Amen. 

 

Lied 

Sterretje aan de hemel, lichtje in de nacht 
Bode van het wonder dat God ons heeft gebracht 
Schijnend in het donker, helder als kristal 
Lamp voor onze voeten,  
die ons naar hem leiden zal 
Schijn, schijn klein sterretje,  
schijn nu voor mij. 
Schijn, schijn klein sterretje, 
want de nacht is zo voorbij. 
     

Sterretje aan de hemel, lichtje in de nacht 
Bode van het wonder dat God ons heeft gebracht 
‘k Zie je ver daarboven schijnend op de stal 
waar Jezus wordt geboren, Koning van ’t heelal. 
Schijn, schijn klein sterretje... 
 
Welkom 
Verbonden met nieuw leven … 

 

Gebed om nabijheid 

Het licht is gekomen, 

zo klein als een kind, 

zo groot als de hemel, 

zo mooi om naar te kijken 

zo goed om je aan te warmen. 

Overal zingen mensen van vrede.  

En Jij, God, Jij bent erbij. 
 

En ook alsof het is dat het licht  

nog niet gekomen is, ben Jij erbij. 

En waar de oorlog doorgaat,  

waar nog steeds honger is,  

waar eenzaamheid nog diep is, ben Jij erbij, 

dat geloven wij. Amen. 
 

Lied 

Kling klokjes klingelingeling kling klokjes kling. 
Laat de boodschap horen zingen eng’lenkoren.  
Voor die blijde klanken willen wij God danken. 
Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. 
… … …  
Kling klokjes klingelingeling kling klokjes kling. 
’t Kindje schenkt ons leven, ’t zal ons vrede geven.  
Laat een loflied schallen, vrede voor ons allen. 
Kling klokjes klingelingeling kling klokjes kling. 
……… 

Maar als ik alle schapen roep dan luisteren ze wel. 
Wij zijn de stoere herders, wij passen op de schapen 
Wij waken in het veld als and’re mensen slapen 
Wij zijn de stoere herders, voor niets of niemand bang 
Wij vechten met een beer en trappen op een slang. 
En niemand, niemand, niemand,  
niemand krijgt ons klein  
omdat we stoere herders zijn. 
 

Ik ben een stoere herder, ik werk hard voor mijn geld 
Daarom was ik vanavond laat een beetje uitgeteld 
Ik ben een stoere herder, ik waak de hele dag 
Vandaar dat ik vanavond al wat te slapen lag 
Ik ben een stoere herder, maar lag al op een oor 
Toen hoorde ik een mooi gezang,  
het was een engelenkoor:  
Gloria in excelsis Deo, 
de grote Heer van het heelal is net geboren in een stal 
Ga dus op weg naar Bethlehem 

en volg de ster, dan vind je Hem 
 

En wij, de stoere herders, verlieten onze schapen 
En zochten naar de stal waar Jezus lag te slapen 
En wij de stoere herders voor niets of niemand bang 
Wij knielden voor het koningskind  
en bleven daar heel lang. 
 

Vanaf die dag bij ’t kindje klein,  
willen wij goede herders zijn, leven zoals God het wil, 
van buiten stoer, van binnen stil. 
En niemand, niemand, niemand,  
niemand krijgt ons klein  
omdat wij goede herders zijn. 

 

Kerstwensen / voorbeden  

Wij willen verbonden zijn met mama’s en papa’s  

hier in de kerk,  

maar ook op vele andere plaatsen, 

dat zij voor hun kinderen een steun zijn.   

Zalig Kerstmis! 

Vrede, vrede, vreed' op aard aan alle 
mensen die van goede wille zijn! 
 

Wij willen verbonden zijn met alle kinderen,  

hier in de kerk,  

maar ook op vele andere plaatsen, 

dat zij volop mogen spelen en gelukkig zijn.   

Zalig Kerstmis! 

Vrede, vrede, vreed' op aard aan alle 
mensen die van goede wille zijn! 
 

Wij willen verbonden zijn met allen die zich 

herder voelen, hier in de kerk,  

maar ook op vele andere plaatsen: 

dat zij weten en ervaren:  

'God wordt in mensen geboren'.   

Zalig Kerstmis! 

Vrede, vrede, vreed' op aard aan alle 
mensen die van goede wille zijn! 
 

 



 

Jezus, Jij helpt ons jouw vrede te zien 

waar mensen het stil maken  

en tevreden zijn met zichzelf. 
  

Jezus, Jij helpt ons jouw licht te zien 

waar we kiezen voor hen  

die helemaal niets hebben 
 

Jezus, Jij helpt ons jouw vrede te zien 

wanneer wij doen zoals Jij. 
 

Jezus, Jij geeft ons jouw vrede, 

wij geven die graag door aan elkaar! 

 
Terwijl de vrede aan elkaar gedeeld wordt, 

zingen we: 

Ik wens je een beetje vrede (3x) 
Geef ze door aan elkaar. 
 
Inleiding op de communie 

 

Om in stilte te lezen 

Communielied 

Wij zijn de stoere herders, wij passen op de schapen 
Wij waken in het veld als and’re mensen slapen 
Wij zijn de stoere herders, voor niets of niemand bang 
Wij vechten met een beer en trappen op een slang. 
En niemand, niemand, niemand,  
niemand krijgt ons klein  
omdat we stoere herders zijn. 
 
Ik ben een stoere herder, ik ben ontzettend sterk 
Hier in het veld van Efrata doe ik gewoon mijn werk 
Ik ben een stoere herder, ik ben ontzettend groot 
En alle wilde dieren hier die sla ik zo maar dood. 
Ik ben een stoere herder, de kleinste van het stel 

Kling klokjes klingelingeling kling klokjes kling. 
Laat ons eer bewijzen en de Koning prijzen 
Ieder mag het horen: Jezus is geboren. 
Kling klokjes klingelingeling kling klokjes kling. 
……… 
Kling klokjes klingelingeling kling klokjes kling. 
 
Kindvriendelijk moment 

 

Het evangelie  

wordt voor ons gezongen 
De Heer zal bij u zijn, … de Heer zal u bewaren 

We luisteren naar het evangelie over de geboorte 

van Jezus en we maken onze kruisjes:  

Jezus ik denk aan Jou,  

Jezus ik spreek over Jou,  

Jezus ik hou van Jou 

 

De keizer wou eens tellen  
hoeveel mensen hij wel had 
Maria moet met Jozef en het ezeltje op pad 
 

Kom, wij gaan, kom wij gaan,  
kijk eens hoe die sterren staan 
Kom, wij gaan, kom wij gaan,  
een Koning komt er aan. 
 

Ze komen aan in Bethlehem,  
er is geen plaatsje meer. 
Ze vinden nog een arme stal  
en zetten zich daar neer.  
Kom… 
 

Maria krijgt een kindje dat ze wikkelt  
in een doek. 
De herders horen ’t goede nieuws  
en komen op bezoek. 
Kom… 
 

Voor iedereen die ’t horen wil:  
de Koning is dit kind. 
’t is Jezus die dicht bij ons komt,  
een nieuwe tijd begint.  
 

Homilie 

 

Lied om te zingen als 

geloofsbelijdenis  
melodie: Go, tell it on the mountain 

Laat iedereen het horen,  
zing het maar mee, gebruik je stem 
dat Jezus wordt geboren  
in een stal in Bethlehem. 
 
De engel brengt de boodschap:  
"Jouw droom wordt eind’lijk waar. 
Er wordt een kind geboren, Gods kind,  
geloof het maar.” 
Laat iedereen het horen… 



De engel en de herders vertellen op blijde toon: 
“Het kindje in de kribbe,  
dat is Gods eigen Zoon.” 
 
Laat iedereen het horen… 
 
Offerande 
De kerstcollecte is deels bestemd voor de werking van 

onze geloofsgemeenschap van Tereken. 

 

Voor het andere deel vragen de Belgische bisschoppen 

het te besteden aan de Kerk in Syrië en Irak.  

Christenen daar hebben het moeilijk om stand te 

houden. Velen kwamen om in de oorlog. Miljoenen 

anderen zijn gevlucht naar veiligere oorden dichtbij  

en veraf. Tallozen leven al jaren in kampen.  

Wie bleef, leeft vaak in erg moeilijke omstandigheden. 

De bisschoppen nodigen ons uit solidair te zijn  

 

Uw gift is een teken van verbondenheid 

dichtbij en ver weg. Dank u wel! 

 

Gebed over de gaven 

Lieve God,  

op deze tafel staan brood en wijn, 

en er zijn de kaarsen die branden  

als teken van jouw licht. 

Wij bidden: blijf ons helpen  

jouw liefde verder uit te delen, 

en wij het goede nieuws uitstralen. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God,  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

Wij zeggen dank Je wel, God,  

omdat het feest is, het lijkt op een verjaardag, 

maar het is nog mooier:  

de geboorte van het kindje Jezus  

is feest voor alle mensen. 
 

Wij zingen voor Jou, God,  

omdat wij blij zijn dat Jij Jezus aan ons gaf. 

Hij kwam bij ons en zei: "Ik voel mij met 

ieder van jullie sterk verbonden". 

Zo maakte Hij een nieuwe start  

voor veel mensen. 
 

Daarom zingen wij blij dit lied: 

  

Lied 

Laat het iedereen maar horen:  
Jezus, de koning van ons hart, 
is in Bethlehem geboren.  
Het begin van een nieuwe start.  
Halleluia (8x) Gloria (8x) Ere zij God (4x) 
 
  

God, 

Jij bent met ons verbonden  

wij danken Jou voor dit nieuwe leven. 

Want zo hebben we Jezus leren kennen: 

alle mensen tellen mee, niemand wordt 

uitgesloten. 
 

God, zo willen wij ook zijn, 

dat is onze wens op deze kerstdag.  
 

Daarom zijn wij rond Jezus samen,  

om te doen wat Hij ons heeft voorgedaan.  

Op die laatste avond van zijn leven (…). 

voor deze bijzondere consecratiewoorden 

staan we recht 

 

Lied 

Er is een kindeke geboren op aard.  
t Kwam op de aarde voor ons allemaal. 
Er is een kindeke geboren in ’t strooi. ’ 
t Lag in een kribbe gedekt met wat hooi. 
 

Het kerstkind helpt ons om licht te 

brengen waar de hemel donker is, 

om een gemeenschap te zijn waar 

mensen verbonden zijn met elkaar. 
  

We weten ons vandaag ook verbonden  

met hen die gestorven zijn, geborgen  

in jouw grote en warme liefde, God. 

Zo bidden wij vandaag voor: (…). 
 

Maar we bidden ook voor zovelen  

die omgekomen zijn door honger of oorlog, 

zij die niet bij naam worden genoemd. 

En we bidden voor zovele mensen  

die wij in ons hart meedragen. 

Jij geeft ook hen je vrede. 

  
Bevestig het goede in ons, God, 
zodat wij ons verbonden blijven weten.  
Daarom bidden wij met Jezus’ woorden: 
 

Onze Vader 
laten we recht staan en elkaar een hand 

geven om samen te bidden: 
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, 

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. 

 

Gebed om kerstvrede 
blijven we rechtstaan om elkaar straks de 

vrede te kunnen wensen. 


