
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zending en zegen 
 
Slotlied  Christmas is coming 
 
Orgel 
 

Het koor Sint-Cecilia zingt voor de viering: 
O kom Immanuel 
Maria die soude naar Bethlehem gaan 
El noi de la mare 
Nu is die roe 
Stille Nacht 

 
Lied   
Komt allen tesamen, jubelend van vreugde, 
komt nu,  o komt nu naar Betlehem. 
Ziet nu de vorst der englen hier geboren. 
Komt laten wij aanbidden,  
komt laten wij aanbidden,  
komt laten wij aanbidden, die Koning. 
 
De hemelse eng’len riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden 
Komt laten wij aanbidden,  
komt laten wij aanbidden, 
komt laten wij aanbidden, 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,  
komt laten wij aanbidden,  
komt laten wij aanbidden, die Koning. 
 
Welkom 
Een vreemde God is onze God ... 
Om een Blijde Boodschap te brengen 
begint Hij zijn verhaal met een hulpeloos Kind. 
Meer dan 2000 jaar geleden 
werd een Kind geboren, kwetsbaar en klein 
- er was zelfs geen plaats voor Hem -  
om mens te zijn naar het hart van God. 
 
Ook vandaag worden kinderen geboren. 
Elke geboorte is het begin van een groot verhaal. 
Zo is deze nacht Elisabeth bij ons. 
Wij willen haar leven verbinden 
met de Blijde Boodschap van God. 
Wij geven haar hier een plaats 
en wij zullen haar in deze viering dopen. 

 

 

 

Kerstnacht 2015 

Plaats voor  
Hem 

Plaats  voor  
elke mens 
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Bidden om Gods nabijheid 
God, Gij zoekt onderdak bij mensen, 
maar niet in een huis van hout en steen. 
In levende mensen wilt Gij wonen. 
 

Net als Maria maken wij ruimte voor U 
in ons hart en in onze gemeenschap. 
 

Kom bij ons 
en laat uw wonder van Leven weer gebeuren. 
Kom bij ons 
en word weer mens in ons bestaan 
en in onze gemeenschap. 
 

Wij willen samen  
het Lichaam van Christus worden in deze tijd.  
 
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  
God, zo groot zijt Gij 
dat Gij het aankunt 
klein te worden zoals wij: 
een Kind, bij mensen geboren. 
Zozeer hebt Gij ons lief 
dat Gij ons heel nabij zijt gekomen: 
Mens onder de mensen. 
Geef ons die deemoed en die liefde. 
Dan zal het Kerstmis zijn voor alle mensen 
en vrede voor de hele wereld. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
Deze nacht wordt het beste nieuws verkondigd 
dat een mens zich kan indenken. God wordt 
mens. Hij deelt zijn leven met alle mensen.  
Het is leven dat alle kwetsbaarheid en kleinheid 
te boven gaat. Dat goede nieuws wil vreugde 
brengen voor alle mensen. 
 

Eerste lezing Jesaja 52, 7-10  
 
Lied 
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. 
 

Communie 
Hongaars wiegeliedje  
Joy to the world 

 
Voorbeden  
Als er ooit een nacht is  
waarin mensen een lied willen zingen,  
een lied van vrede voor iedereen,  
dan is het déze nacht. 
Wij bidden U, God,  
dat dit lied van vrede  
van mond tot mond mag gaan,  
heel de wereld door. 
 
Kind ons geboren, Zoon ons gegeven, 
kom in ons midden. 
 
Als er ooit een nacht is  
waarin mensen pijnlijk erkennen  
dat er voor zo velen  
nog steeds geen plaats is in onze herberg,  
dan is het déze nacht. 
Wij bidden U, God,  
dat eindelijk ons hart gaat spreken  
en onze deuren opengaan. 
 
Kind ons geboren ... 
 
Als ooit in een nacht 
onweerlegbaar aan het licht is gekomen  
dat er hoop is voor kleine mensen,  
dat God een toekomst heeft voor wie kwetsbaar is,  
dan is het in déze nacht. 
Wij bidden U, God,  
maak ons klein en kwetsbaar genoeg  
om uw woord te horen,  
uw licht te ontvangen. 
 
Kind ons geboren ... 
 
Slotgebed 
Als ooit een God nabij is geweest  
en ons heeft laten weten:  
‘Ik sta aan jullie kant.’,  
dan zijt Gij het, God,  
in deze Kerstnacht. 
Wij bidden U:  
laat U ervaren zoals Gij zijt,  
een God-met-ons. Amen.       
 
Lied 
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. 
 



Gebed om vrede en vredewens 
God, onze Vader, 
Gij neemt geen vrede met deze wereld 
waar nood en overvloed naast elkaar staan 
en de zwakke, de zwerver en de vluchteling 
nog altijd verdrukt worden. 
Beziel ons met uw geest  
van dienstbaarheid en respect. 
Maak ons volhardend en vindingrijk 
in onze zorg voor alle mensen. 
Geef ons vertrouwen in de mens en in de toekomst, 
opdat echte vrede mogelijk wordt. 
Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die vrede zij altijd met u. 
Geven we die vrede ook door aan elkaar. 
 
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. 

 
Om in stilte te lezen 

 
Plaats voor Hem 

Plaats voor elke mens 

Van alle kinderen die geboren werden in 2015, 
werd één op acht geboren in oorlogsgebied. 
Een moeder verzorgt haar baby in een stop-
pelveld. Zelfs geen kribbe voorhanden. 
En dan maar klagen dat er zoveel  
vluchtelingen naar onze landen komen. 
 
Om stil bij te worden. 
Ook dat is Kerstmis 2015. 

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. 
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied, voorwaar.” 
Kyrieleis. 
 
Evangelie  Lucas 2,1-14 

      
Doopsel van Elisabeth 
 Belofte van de ouders 
 Belofte van meter en peter 
 Handoplegging  
  en belofte van de gemeenschap 
 
Geloofsbelijdenis 
Wij geloven 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. 
 
Wij geloven in het Kind van Bethlehem 
dat ook genoemd wordt: 
Emmanuël, God-met-ons, 
Kind van vrede, 
Redder van de wereld. 
 
Wij geloven in dat Kind 
met z'n ouders Maria en Jozef, 
voor wie geen plaats was in de herberg, 
maar bij wie plaats is voor allen. 
 
Wij geloven in zijn leven voor alle mensen 
waardoor Hij verlossing bracht 
uit de donkerte van het kwaad. 
 
Wij geloven dat wij de Kerstboodschap 
verder kunnen dragen 
door de kracht van de Geest 
ons door Hem geschonken. 
 
Wij geloven in het Kerstfeest, 
elk jaar opnieuw, 
en daarom geloven wij 
in een wereld van vrede. Amen. 
 
 Doopsel met water 
 Zalving met Chrisma 
 Aansteken van de doopkaars 
 



Offerande    
Er is een roos ontsprongen 
aan Davids koningsstam; 
een Zoon is ons gegeven, 
het Licht dat tot ons kwam. 
Wie in het duister lag, 
hij heeft het licht zien rijzen, 
hij ziet de nieuwe dag. 
 

Die in de schoot des Vaders 
was voor het morgenrood, 
Hem hebt Gij, maagd Maria, 
ontvangen in uw schoot. 
Gij zijt de dageraad, 
Gij hebt het licht gedragen, 
dat onze nacht verslaat. 
 

Eer zij God in den hoge: 
de aarde geeft haar  vrucht, 
glimlach van mededogen, 
die op de wereld rust. 
God heeft zijn volk verblijd: 
wij wonen in de vrede 
van zijn goedgunstigheid. 
 
Gebed over de gaven 
God van leven, 
aanvaard deze gaven van brood en wijn 
als teken van onze dankbaarheid 
voor de geboorte van uw Zoon. 
Wees in ons midden als wij deze gaven delen 
in verbondenheid met elkaar en met U. 
Zo bidden wij U 
door Jezus, het kind van Betlehem. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Wij danken U, God,  
voor het voorbeeld van Jozef en Maria,  
die ons geleerd en voorgeleefd hebben  
hoe vruchtbaarheid kan groeien  
waar mensen hun leven uit handen geven.  
 

Wij danken U om hen,  
die klein en kwetsbaar,  
ruimte en een thuis werden  
waarin Gij mens geworden zijt,  
waarin uw Woord kans kreeg  
om liefde te worden, waarin uw Licht  
de duisternis kon overwinnen. 
 

Wij danken U, God,  
voor de herders in het open veld  
die uw woord hebben beluisterd  
en ons voorgingen naar Bethlehem,  
hoe eenvoudig van hart zij ook waren. 
Wij danken U om allen die vandaag in ons midden 
als herders leven,  
kwetsbaar en klein, zonder pretentie,  
maar met een open hart voor U  
en voor de mensen. 

Wij danken U, God,  
voor allen die een verblijfplaats aanbieden  
aan wie geen plaats vindt  
in de herberg van het leven,  
en die het mogelijk maken 
dat Gij ook vandaag nog tot leven kunt komen 
in deze wereld. 
 

Wij danken U om hen die hun hart kribbe laten zijn, 
waarin gekwetste mensen rust en veiligheid vinden.  
In hen wordt Gij vandaag opnieuw geboren. 
Daarom loven wij U met deze woorden: 
 

‘Zum Sanctus’ uit Deutsche Messe van Schubert. 
 

Wij danken U, God,  
dat Gij ons nabij gekomen bent,  
zo teder en menselijk mogelijk,  
in Jezus, uw Zoon, kind van mensen. 
 

Wij danken U dat Hij ons geleerd heeft  
dat Gij ons ook vandaag nabij zijt,  
overal waar mensen, kwetsbaar en klein,  
tot leven worden gebracht  
en ruimte krijgen om te groeien. 
 

Wij danken U dat Jezus ons in leven en sterven  
deze weg getoond heeft  
toen hij de avond voor zijn lijden en dood (...) 
 

Wij danken U, God,  
voor het levensverhaal van Jezus  
van de kribbe tot het kruis. 
 

Wij danken U, dat Hij ons nabij blijft,  
vandaag en ons hele leven,  
in de Geest om wie wij nu bidden: 
dat Hij ons gevoelig maakt voor het wonder 
en de boodschap van het kerstgebeuren,  
dat hij ons sterkt  
om dit wonder en deze boodschap  
tot leven en liefde te maken  
voor vele mensen. 
 

Wij danken U, God, 
dat Gij ons nabij blijft, vandaag en ons hele leven,  
in vele mensen met wie wij het wonder  
van menselijke nabijheid mogen beleven: 
mensen van vandaag,  
die ons helpen om in U te geloven, 
mensen die ons voorgingen op deze weg  
en die reeds gestorven zijn (…) 
 

Gij, God, die ons ver overstijgt, 
we noemen U vandaag bij uw liefste naam:  
onze Vader die in de hemel zijt. 
 
Onze Vader  
   
 
 
 


