
Kerstmis is een feest van verbondenheid, 

met familie, vrienden, mensen uit de parochie,  

met dopelinge Eleonore en haar familie, 

met Vormelingen en eerste Communicantjes,  

met christenen wereldwijd …  

Toch zijn er deze dagen ook mensen  

die zich eenzaam en verlaten voelen,  

die Kerstmis niet als een feest kunnen beleven.  

Laten wij zingen om verbondenheid  

met die Zoon, ons gegeven. 

Kind ons geboren, Zoon ons gegeven:  
Gij in ons midden.  
 

Kerstmis is een feest van liefde.  

Liefde van moeder en kind.  

Liefde van ouders voor elkaar.  

Liefde van jonge mensen die elkaar graag zien.  

En liefde ook van de mensen onder elkaar:  

een glimlach, een schouderklopje,  

een bemoedigend woord.  

Laten wij zingen om liefde. 

Kind ons geboren, Zoon ons gegeven:  
Gij in ons midden.  
 

Jezus, Gij kijkt ons welwillend aan, zodat wij 

weten dat Gij bij ons zijt en wij bij U, 

dat Gij God zijt en wij uw volk. Amen. 

 

Zending en zegen 

 

Lied 
Ga en schreeuw het over berg en dal:  
“Jezus is geboren!” 
Terwijl de herders waakten over hun kudde,  
verscheen een goddelijk licht. Toen ze dat zagen,  
knielden ze neer en begonnen te bidden.  
Daarna gingen ze op zoek naar de plaats  
waar het kindje lag. Ga en schreeuw het  
over berg en dal: “Jezus is geboren!” 

 
Ondertussen tekenen  

ouders, peter en meter  

van Eleonore  

het doopregister. 

 

U allen van harte  

uitgenodigd  

voor een warme drank! 

 

 

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 vol poëzie, zang, babbel, 

knabbel en ontmoeting. 

 
Voor de viering zingt het Sint- Ceciliakoor  

en speelt Christophe Bursens op het orgel: 

 

Het wonder van de menswording 
we dragen de witte kaars in ons midden,  

samen met het "kerstekindje" Eleonore 

 

Het wonder van de menswording  

gebeurt niet in een zee van licht, 

niet in straten vol glitter, 

niet in de verblindende veelheden, 

ver van wie uit is op macht. 

 

Maar naamloos, geborgen,  

misschien in het holst van de nacht. 

Op plaatsen, ontelbaar,  

waar leven wordt doorgegeven, 

waar het brood van vertrouwen 

vanzelfsprekend met ieder gedeeld wordt, 

waar niemand te min is, 

geen levende ziel onbelangrijk. 

Waar je als vreemde een thuis vindt, 

waar eenzaamheid wordt geheeld 

en pijn niet vergeten, 

angst niet meer hoeft. 

Waar men grootmoedig een stap zet, 

en nog één en nog één, 

naar verzoening en eindelijk vrede. 

Het kind van de hoop  

wordt steeds weer herboren uit mensen. 

 

God, wat een wonder. 

 

Lied  
Eerste strofe zachtjes door het koor.  

Tweede en derde strofe samen. 

 

Stille nacht, heilige nacht. 
Alles slaapt, eenzaam wacht 
bij het kindje, ‘t hoogheilige paar, 
ronde de kribbe zingt d’engelenschaar: 
slaap in hemelse rust, slaap in hemelse rust. 
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Stille nacht, heilige nacht: 
Davids zoon, lang verwacht, 
wordt door d’ herders begroet in den stal, 
op de bergen klinkt vreugdegeschal: 
heil de Redder is daar, heil de Redder is daar. 
 
Stille nacht, heilige nacht, 
‘t Goddelijk 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. 
 

Welkom bij de krans van licht 
Dit is een stille, heilige avond,  

een avond vol geheimen, 

waarin God zelf ons tot licht wil zijn. 

In de vier weken van de advent 

hebben wij naar deze nacht toegeleefd (…) 

 

We lieten ons aanspreken door Gods woord en werden 

bewogen om kleine stappen te zetten van solidariteit. 

Een witte kaars van solidariteit mag hier ook schijnen. 

 
stiltemoment 

… 

 

Lied 

Komt allen tezamen jubelend van vreugde; 
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden (3x)  
die Koning. 
 
O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe,  
neem onze liefd’ in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!   
Komt, laten wij aanbidden (3x)  
die Koning. 
 

Gebed om nabijheid 

Wij vragen dat Hij ons zijn vrede schenkt  

en geboren wordt, steeds meer.  

dat Zijn licht en vrede naar ons toe mag komen in 

dit samenzijn! 

 

Stiltemoment 

Maar maken we het eerst even stil in onszelf,  

in deze stille, heilige nacht. 

 

Lied  
en het kerstverhaal dat te zien is 

 
Hoeveel mijlen nog te reizen? 
Welke wegen nog te gaan? 
Welke ster zal ons wijzen 
naar dat land waar geen grenzen bestaan? 

Vrede is opa die verliefd met oma danst, 

vrede is de gloed die in vertrouwde ogen glanst, 

vrede is een oud verhaal dat met een ster begint, 

een stal, een houten kribbe... en een kind. 
 Eleonore wordt gezegend 

 

Inleiding op de communie 

 

Communie   
U wordt uitgenodigd om uw hostie in de beker wijn  

te dopen: een teken van vertrouwen in verbondenheid. 

 

Om in stilte te lezen 

Kerstwensen 

Kerstmis is een feest van de blijheid.  

Omdat een Kind geboren is onder ons,  

mens onder de mensen.  

Een Kind dat mens is en God tegelijk.  

Laten wij in blijheid zingen voor dat kind. 

Kind ons geboren, Zoon ons gegeven:  
Gij in ons midden. 
 

Kerstmis is een feest van eenvoud.  

God spreekt tot ons via een kind.  

Laten wij zingen om eenvoud, zoals een kind. 

Kind ons geboren, Zoon ons gegeven:  
Gij in ons midden. 
 

Kerstmis is een feest van vrede.  

Omdat het Kind spreekt tot allen die van goede wil 

zijn en het goed menen met elkaar.  

Laten wij zingen om het Kind dat vrede brengt. 

Kind ons geboren, Zoon ons gegeven:  
Gij in ons midden.  



Glo - ria, in excelsis Deo ...   
 

Daarom nemen we hier dit brood  

en deze beker en gedenken  

dat Hij door zijn lijden, dood en verrijzenis 

licht heeft gebracht over ons bestaan. 
 

Wij gedenken dat Hij ons nabij blijft 

als een weldadig licht 

zodat we niet meer in duisternis dwalen. 
 

En wij bidden om zijn Geest:  

dat er licht mag komen  

over ons spreken en zwijgen,  

over ons doen en laten. 
 

Dat er licht mag zijn voor hen die gestorven zijn 

(…). 

een weldadig licht van eeuwig leven. 
 

Dat er licht mag komen in onze wereld,  

licht van gerechtigheid en liefde 

zodat mensen en volken kleurrijker worden,  

licht van liefde over uw kerk van mensen,  

zodat ze schijnen mag als een baken  

van hoop voor de wereld. 
 

Dit vragen wij U door Jezus Christus 

uw Licht in de wereld, die met U en de Geest  

ons bidden doet tot U, God onze Vader. 

 

Onze Vader 
Mogen wij u uitnodigen om voor dit gebed naar 

voor te komen, dicht bij de stal om hand in hand 

in verbondenheid 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, in eeuwigheid. Amen. 

 
Gebed om vrede  

Vrede is  

een kind dat glimlacht als je ernaar kijkt, 

een weiland waar de jonge veulens grazen, 

's avonds samen fijn naar huis fietsen op de dijk, 

het hinkelhok, de hoepel, bellen blazen. 

 

Vrede is  

geen groene tafel, maar een stille kracht, 

geen systeem, geen plan  

dat wordt berekend of bedacht. 

 

't Is de droom van alle eeuwen: 
de aarde nieuw, de mensen vrij, 
maar geen huilen of schreeuwen 
bracht die wereld een stap dichterbij. 
 

Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht. 
Geef ons vrede, waarop de schepping wacht. 
 

'k Zie Uw rijk in al die dromen. 
'k Zie Uw licht in elke traan en ik bid:  
Uw rijk kome; 
dat op aarde Uw wil wordt gedaan. 
  

Donna nobis pacem … 
 

Openingsgebed  

Woon dan in ons, God,  

als zachtheid, 

als het kinderlijk vertrouwen  

in de goedheid van elke mens, 

dat ons verlicht en ons gelukkig maakt. 

Maak ons tot heldere mensen, 

die schijnen als een ster voor hun omgeving, 

als een glinstering van Uw droom 

voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 

 

Inleiding op de lezing 

Hoe opende de roos 

ooit haar hart 

om al haar schoonheid 

aan deze wereld te geven? 

Ze voelde de aanmoediging van licht 

haar wezen raken. 

Anders, 

blijven we allemaal 

te bang. 
 

Laten we ons aanraken door het licht van Gods woord 

die de profeet Jesaja ons meegeeft. In de tijd van de 

profeet van Jesaja leven mensen in wanhoop en angst. 

Wellicht herkenbaar voor onze tijd.  

Maar de profeet kondigt een mooie toekomst aan. 

Hiermee toont hij Gods trouw aan de mensen en roept 

hij de mensen op om trouw te blijven aan God. 

 

Lezing  Jesaja 9, 1‐3 . 5‐6 

 

Lied  1e strofe koor, 2 en 3 samenzang 

Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer, 
Gij komt van al zo hoge, van al zo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.  
Kyrieleis. 
 

Christe, Kyrieleison, laat ons zingen blij, 
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij. 
Jesus is geboren in de heilige kerstnacht 
van een maged reine die hoog moet zijn geacht. 
Kyrieleis. 



D’herders op de velden hoorden een nieuw lied: 
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 
Gaat aan geender straten  
en gij zult hem vinden klaar. 
Bethlem is de stede, daar is ’t geschied, voorwaar. 
Kyrieleis. 
 

Evangelie  Lucas 2, 1‐14  

Jezus ik denk aan Jou,  

Jezus ik spreek over Jou,  

Jezus ik hou van Jou. 

... 

Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen  
roept op aarde vrede uit. Gloria, in excelsis Deo. 
 

Eer zij God die onze Vader  
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde  
naar ons toe gekomen is. Gloria, in excelsis Deo. 
 

Toe’licht’ing   

 

Doop van Eleonore 

 

Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God die zoveel van mensen houdt 

dat Hij, in zijn Zoon, het Kind van Bethlehem, 

met ons wilde meegaan  

door het leven van elke dag. 

 

Ik geloof in het Kind van Bethlehem 

dat ook genoemd wordt: Emmanuël, 

God‐met‐ons, Kind van vrede,  

Verlosser van de wereld. 

 

Ik geloof in dit Kind met z’n ouders Maria en Jozef, 

voor wie geen plaats was in de herberg, 

maar bij wie plaats is voor allen. 

 

 

Ik geloof in zijn leven voor alle mensen 

waardoor Hij verlossing bracht  

uit de donkerte van het kwaad. 

 

Ik geloof dat wij de Kerstboodschap  

verder kunnen dragen 

door de kracht van de Geest  

ons door Hem geschonken. 

 

Ik geloof in het kerstfeest, elk jaar opnieuw, 

en daarom geloof ik in een wereld van vrede. 

Amen. 

 

Doopbelofte ouders, peter en meter 

 

Doopsel en zalving 

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,  

samen hebben we de tafel klaargemaakt.  

Temidden van onze dankbaarheid  

staan brood en wijn om te worden rondgedeeld.  

Zo laat Gij zien hoeveel Gij van ons houdt  

en vooral ook:  

dat er brood en wijn genoeg is voor iedereen,  

wanneer we maar leren delen met anderen.  

We dragen nu alles op aan U  

op dit kerstfeest van vrede en vreugde. Amen.  

 

Dankend 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. 

  

Gij, die de duisternis niet hebt laten heersen  

over de mensen 

maar het licht hebt geschapen  

waarin zij elkaar konden zien en liefhebben: 

wij danken U, God. 

Gij, die de duisternis  

niet hebt laten heersen over het leven  

maar het licht hebt geschapen 

waarin woorden of daden helder werden: 

wij danken U, God. 

 

Gij, die de duisternis  

niet hebt laten heersen over ons bestaan 

maar in Jezus Christus Licht zijt geworden  

voor de hele wereld: 

wij danken U, God, en zingen: 

Glo - ria, in excelsis Deo ...   
 

In Hem, Jezus Christus,  

kwam uw Licht over de wereld, 

kregen de dingen hun ware betekenis  

en de mensen hun echte gestalte. 

Heel zijn leven was liefde,  

ook toen Hij de laatste avond (…). 


