
De laatste avond van zijn leven, … 
 

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. 
 

Lieve God, wij willen zo’n lichtdrager zijn als Jezus: 

dat is onze wens op deze kerstdag.  
 

Wij wensen het licht van het Kind, 

mee te dragen in ons hart, 
en door te geven aan iedereen 

die we ontmoeten op onze weg.  
 

Wij willen licht geven  
aan mensen die het moeilijk hebben, 

mensen die geen onderdag vinden, 

mensen die op de vlucht zijn, 
vooral aan de kinderen 

die weinig kansen krijgen. 
Wij geloven in het licht dat schijnt 

voor de mensen die gestorven zijn … 
 

Mag Jezus’  verhaal met ons verder gaan, 

dat wij een gemeenschap vormen  
die vrede uitstraalt.  

Maak ons beschikbaar als levend brood 
voor de toekomst van alle kinderen.  

Maak ons genietbaar als wijn  

voor de mensen die met ons leven.   
 

Bevestig in ons al wat goed is, 
geef ons nieuwe ogen om te zien, 

geef ons open handen om te schenken, 
geef ons een hart om lief te hebben, 

geef ons kracht om te geloven in het Kind van de kribbe.  
 

Onze Vader 
 

Gebed om vrede en vredewens 
 

Inleiding op de communie 

Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van  de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Communie 
 

Slotgebed   

Heer, onze God, Gij hebt U aan ons laten zien  
in een kind dat kwetsbaar is en veelbelovend tegelijk. 

Maak van ons herders, 

die klein en ontvankelijk genoeg zijn  
om ons te verheugen in uw belofte  

en te delen in uw vrede. 
Zend ons niet weg met lege handen,  

maak ons vol van uw genade. Amen.   

 
Zending en zegen 

 
 

 

Door de liefde laat u wekken,  
spoedt u herders op de baan. 
Om naar Bethlehem te trekken  
en om naar de stal te gaan. 
Vrede, vrede, vreed’ op aard  aan alle mensen  
die van goede wille zijn. 
 

De Messias die op kerstmis door Maria is gebaard. 
Brengt ons allen heil en vrede uit de hemel hier op aard. 
Vrede…  
 

Laat ons bidden dat de vrede elke dag wat groeien zou. 
Dat de warmte van het kerstfeest iedereen doorgloeien wou 
Vrede…   
 

Met de herders bij de stal 
 

Welkom in deze kerstviering 
 

Danken om Gods nabijheid 

Welkom, kind van Betlehem, zoon van David, 
de Messias die zo lang verwacht werd, 

God met ons, God in ons midden. 
 

Welkom Jezus, 
uw naam betekent ‘God redt’. 

Breng redding voor de wereld, 

breng redding voor mensen 
die geen plaats krijgen in onze wereld. 
 

Welkom, Jezus, onze Heer, 

wees licht voor alle mensen, 
breng leven in ons midden 

verdrijf het duister van de dood, 
doe ons leven met en voor elkaar. 
 

Loflied 
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. 
 

Gebed  

Gij, God, een en al liefde van meet af aan, in Betlehem 

is eens en voorgoed aan het licht gekomen  
wie Gij wilt zijn: een God van mensen. 

Maak ons allen tot ooggetuigen van uw menslievendheid. 
Richt onze aandacht en ons hart  

op het kind van Bethlehem, de man uit Nazareth, 

met wie Gij uw naam verbonden hebt 
voor eens en voorgoed: Emmanuël, God-met-ons. Amen. 
 

 

Met de herders naar Betlehem 
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Eerste lezing  

Als mensen het Woord van Leven ontvangen en delen, 
dan wordt God opnieuw mens, vandaag, 

een grote vreugde! 
 

Lied 
‘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 
 

Evangelie     Lucas 2, 8-20 
 

Lied 
Een kindje in een kribbeke, een herder knielt erbij. 
Toe zeg eens gauw, lief herderke, 
is er nog plaats voor mij? 
Laat ons zingen over vrede onder alle mensen.  
Toe zeg eens gauw, lief herderke, 
is er nog plaats voor mij? 
 

Ja schuif een beetje verder op, dan kniel ik naast je neer 
en bid met jou tezamen bij onze goede Heer. 
Laat ons zingen over vrede onder alle mensen. 
En bid met jou tezamen bij onze goede Heer. 
 

Want Jezus is geboren nu voor jou en ook voor mij. 
En daarom goede herder, ben ik zo graag erbij. 
Laat ons zingen over vrede onder alle mensen. 
En daarom, goede herder, ben ik zo graag erbij. 
 

Homilie 
 

Voorbeden   

Wij bidden tot God, die ons roept en zendt 
om herder te zijn, zo lief als God: 

dat Hij ons blij maakt met zijn goede boodschap, 
dat Hij ons de kracht geeft  

om andere mensen blij te maken. 

Hij roept ons  
-   om zijn weg van leven te gaan, 

    zwanger van het volle leven dat God ons geeft; 
-   om nabij te zijn bij kleine mensen 

    zodat zij kunnen opstaan en leven; 

-   om Gods Woord te spreken en te leven 
    op de eerste plaats in onze gezinnen en families; 

-   om zijn Liefde te tonen in onze wereld 
    door respect en verdraagzaamheid, 

-   om zijn Licht te laten schijnen  

    in de duisternis van macht en rijkdom; 
-   om mensen van vertrouwen te zijn, 

    steeds op zoek naar waarheid, diepgang en zin; 
-   om mensen van vrede te zijn voor elkaar, 

    die een vreedzame wereld mogelijk maken. 
 
 
 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in Jezus. 
Ik geloof dat zijn geboorte vrede brengt,  

geluk en blijdschap.  
 

Ik geloof dat ieder kind,  
opgevoed naar Jezus' voorbeeld 

vrede kan brengen onder de mensen.  
 

Ik geloof dat met Jezus' geboorte  

een licht in de wereld gekomen is, 
een lichtpunt voor allen  

die in het duister van zorgen, 
verdriet en onrust leven.  
 

Ik geloof dat het licht van Kerstmis, 

het hele jaar door voor ons blijft branden. 
 

Ik geloof dat God  

de geboorte van Jezus bedoeld heeft 
als een boodschap van vrede en liefde,  

een licht voor allen die zoeken 
naar het eeuwig licht van zijn heerlijkheid.  
 

Ik geloof dat wij de kerstboodschap  

verder kunnen dragen, 

door de kracht van de Geest  
die Hij ons geschonken heeft.  

Ik geloof in het Kerstfeest, elk jaar opnieuw 
en daarom in een wereld van licht en vrede. Amen.  
 

Offerande omhaling voor de verwarming in onze kerk. 

 

Gebed over de gaven 
 

Bidden bij brood en wijn van leven 
Wij willen dank U zeggen, God, omdat het feest is,  

een feest dat wel op een verjaardag lijkt,  

maar nog mooier is:  
de geboorte van Jezus is feest voor alle mensen. 

Wij zingen voor U, God,  
omdat wij blij zijn dat Jezus bij ons is. 
 

 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. 

 

God van deze Kerstdag, God van het Licht,  
wij danken U voor de geboorte  

van het kind van Bethlehem.  
 

God, wij hebben kaarsen aangestoken 

omdat we blij zijn met het Kind, blij met het Licht,  
dat met zijn geboorte in onze wereld is gekomen. 

Want zo hebben we Jezus leren kennen  
toen Hij groot was  

als een lichtdrager voor vele mensen.  
 

Toen mensen ziek waren, 

bracht Hij licht om hen beter te laten worden.  
Als het duister was omdat iemand uitgestoten werd, 

veranderde Hij alles in licht om er weer bij te horen.  
Daarom zijn wij hier rond Jezus verzameld 

om te doen wat Hij ons heeft voorgedaan.  
 


