
Een wereld waar je niet  

de eerste of de beste moet zijn,  

waar ook de kleinen,  

zo klein en eenvoudig als een kerstekind,  

de moeite waard zijn. 

 

Wij wensen jullie, met andere woorden,  

een ZALIG KERSTMIS! 

  

Lied   
Er is een kindetje geboren op aard 
Er is een kindetje geboren op aard 
't Kwam op de aarde voor ons allegaar 
't Kwam op de aarde voor ons allegaar 
 
Er is een kindetje geboren in 't strooi 
Er is een kindetje geboren in 't strooi 
't Lag in een kribbe gedekt met wat hooi. 
't Lag in een kribbe gedekt met wat hooi. 
 
Daar zijn alle nachten drie engelkens bij,  
Daar zijn alle nachten drie engelkens bij,  
zij wiegen het kindje en 't slaapt er zo blij. 
zij wiegen het kindje en 't slaapt er zo blij. 
 
Zending en zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank aan het Sint-Ceciliakoor,  

mensen van de liturgiegroep, 

u allen om hier te zijn deze nacht  

en zo een geschenk te zijn voor anderen.  

 

We hopen dat u iets wilt blijven drinken, 

een glas glühwein of chocomelk  

om zo elkaar een Zalig Kerstmis  

te kunnen toewensen.  

Welkom op de IMPULSAVOND = nieuwjaarsreceptie 

van onze geloofsgemeenschap op  

vrijdag 04 januari om 19u30 in Ons Huis. 

 

Ook bijzonder welkom in de viering van 

DRIEKONINGEN op zondag 06 januari om 10u30 

in de kerk met het koor en de koningen van de VELLE 

 
Het Sint-Ceciliakoor zingt voor de viering  

stemmige kerstliederen  

 
Betlehems stjärna (Öhrwall) 
Schijn over zee en strand, o verre ster,  
När juldagsmorgon glimmar (Öhrwall) 
Welkom op aarde, jij onze koning,  
geef ons licht en vrede.  
Ga, Sion, din Konung att möta (Öhrwall)  
Wees blij, wees blij voor uw Heer en God.  
Go, tell it on the mountain (Jenkins) 
Ga en schreeuw het over berg en dal: “Jezus is geboren!” 

 

 

 

 

 

Intredelied  

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. 
 
De hemelde 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 .. 
 
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 .. 
 
Welkom  

 

Lied   

Stille nacht, heilige nacht 
Alles slaapt, eenzaam wacht 
Bij het Kindje, 't hoog heilige paar 
Rond de kribbe zingt d'engelenschaar 
Slaap in hemelse rust, slaap in hemelse rust. 
 
Stille nacht, heilige nacht 
't Goddelijk kind, vreedzaam wacht 
Liefde spreekt uit zijn mondeken teer 
Komt, kniel allen bij 't kribbeken neer 
Schenkt Hem allen uw hart,  
schenkt Hem allen uw hart. 

KERSTNACHT 2018 
 
 
 
 

    

Het Kerstkind zien  
met nieuwe ogen 



Stiltemoment 

 

Om samen te bidden 

God, 

we hoeven niet veel te spreken  

wanneer we naar de kerststal gaan, 

we weten dat we de vrede vinden  

als we dit kind maar binnenlaten. 

We hoeven geen schatten mee te dragen  

wanneer we naar de kerststal gaan, 

we weten dat voor dit kind  

een klein gebaar volstaat, 

We hoeven niet veel te wensen, 

wanneer we naar de kerststal gaan, 

want we weten dat dit kind ons nooit verlaat.  

Amen. 

 

Een mooi geschenk wordt ons gegeven: 

God vraagt door Jezus of Hij nabij mag zijn. 
 

Wil jij mij binnenlaten?  

zegt Jezus. 

Ik sta op uw drempel  

als een kind met een speelbal  

in zijn hand. 

Ik ben die kleine mens  

die wat van je aandacht  

en begrip vraagt. Mag Ik? 

Heb je geen tijd en trek je een zuur gezicht?  

Ik wacht nog wel wat buiten,  

tot straks misschien? 

  

Wil jij mij binnenlaten? zegt Jezus. 

Ik sta hier op uw drempel. 

Ik ben die kleine mens  

die wat van je tijd en je inzet vraagt. 

Wat zeg je? Ben je de spelregels vergeten?  

Weet je niet goed meer hoe je echt moet spelen? 

Geen probleem! Ik zal je alles leren. 

Nu wacht ik nog wat buiten,  

tot straks misschien? 

  

Wil jij mij binnenlaten? zegt Jezus. 

Ik sta hier elke Kerstmis op je drempel. 

Ik ben die kleine mens  

die door jou graag gezien wil worden. 

Wil je of denk je op dit moment nog teveel  

aan IK en minder aan JIJ? 

Ik wacht nog wel een poosje …  

misschien wel tot na Kerstmis. 
 

Lied  

Uit uw hemel zonder grenzen,  
komt Gij tastend aan het licht, 
met een naam en een gezicht  
even weerloos als wij mensen. 

Vredewens 

 

Lied   

Vrede, vrede, vred’ op aarde aan alle mensen 
die van goede wille zijn      

  

Communie 

Tijdens communie zingt het koor: 

Staffan stalledräng (Öhrwall). 

Staffan was een stalknecht die zijn weinige bezittingen 
aan het wassen was, toen de ster  plots zo fel scheen en 
iedereen een vreugdevol kerst toewenst. Hij bezat 2 
muntstukken die dienden om eten te kopen. 

 
Om in stilte te lezen M. De la Marche sj. 

 

 

 

Kerstwensen  

Wij wensen: 

een wereld zoals onze stal:  

eenvoudig, met niet teveel tierlantijntjes 

waar je duidelijk kan zien waar het om gaat.  

Mag de wereld klaar zijn voor het kerstekind.  

Mag de wereld warm genoeg zijn  

om de vrede te ontvangen.  

Mag de warmte, de liefde en geborgenheid  

winnen van koude en onverschilligheid. 

 

Wij wensen: 

een wereld met 'stille' doeners, 

mensen die je verwelkomen, vanwaar je ook komt, 

welk verhaal je ook met je mee draagt., 

mensen die aanstekelijke warmte uitstralen  

en anderen begeesteren. 

 

Wij wensen:  

een wereld vol kerstekindjes.  

een wereld waar het verstand  

het niet altijd haalt op het hart,  

waar niet elke fout genadeloos wordt afgestraft, 

een wereld waar je elkaar zonder vooroordelen  

kan bekijken.  

 

 

 

 

Jezus werd één van ons: 

geen verre God, 

geen machtige en rijke God 

maar een kind in een kribbe. 

Wie onbevangen kijkt 

met de ogen van het hart 

ziet meer dan wat hij ziet. 

Hij hoort en verstaat: 

God heeft de mens oneindig lief! 

Hij daalt af tot in de stal, 

Komt wonen in ons hart en zegt:  

"Ik ben bij jou". 



Wij bidden, 

dat ook wij de boodschap van de geboorte  

in ons hart meedragen 

en als zusters en broeders van elkaar 

ons één weten in U, God onze Vader. 

Daarom loven en prijzen wij U,  

met deze woorden: 

 

Lied   
‘Zum Sanctus' uit Deutsche Messe van Schubert 

 

God, onze Vader, 

in uw zoon Jezus hebt U laten zien 

wat eenheid en vriendschap is. 

In Hem hebt U laten zien dat U  

veel van ons houdt en bij ons wilt zijn.  

 

Wij danken U dat U ons Jezus hebt gegeven,  

die onder ons is in dit Heilig Brood. 

Daarin laat Hij zien wat echte liefde is: je leven 

geven voor elkaar. 

Heel zijn leven was liefde, ook toen Hij, 

de laatste avond van zijn leven aan tafel ging 

( …). 

 
Wij hebben uw goedheid gezien,  
Jezus Christus uw Zoon. 
 

Wij bidden U voor de mensen met wie wij graag  

deze Kerstmis gevierd hadden,  

maar gestorven zijn.  

In het bijzonder deze nacht voor: (…). 

 

Maar 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. 

Zij mogen het eeuwig licht van Kerstmis ervaren. 

 

We bidden, 

dat we ook op de andere dagen van het jaar 

het kerstfeest vasthouden  

als een herinnering, 

dat U, voor ons allen, een Vader wilt zijn. 

Want zo heeft uw Zoon Jezus  

over U gesproken 

en zo heeft Hij ook tot U gebeden. 

 

Dat gebed heeft Jezus ons meegegeven  

op onze tocht door donkere en lichte dagen. 

 

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…. 

We kunnen blijven staan om elkaar de vrede te 

wensen en de communie te ontvangen 

Als een kind zijt Gij gekomen  
als een schaduw die verblindt,  
onnaspeurbaar als de wind  
die voorbijgaat in de bomen. 
 
Als een woord zijt Gij gegeven,  
als een nacht van hoop en vrees, 
als een pijn die ons geneest,  
als een nieuw begin van leven. 
 

Inleiding op de lezing 
Reeds van voor de komst van Jesaja kregen mensen  

mooie geschenken door de woorden van profeten.  

Jesaja helpt ons tot op vandaag om te vertrouwen in 

het licht, want het zijn geen mooie woorden gebleven, 

het is werkelijkheid geworden. 

 

Lezing  Jesaja   in een vertaling van Huub Oosterhuis 

 

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. 
 
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  

 

Lied    
We blijven rechtstaan voor het lied 
als teken van dank aan God. 

 
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. 
 

Homilie  



Voorbeden 

Kerstmis vieren is meer dan anders  

dankbaar zijn om Jezus' geboorte  

die Gods grootste zegen werd voor onze wereld . 
 

Kerstmis vieren is meer dan anders  

licht en vrede brengen:  

nabije mensen wat gelukkiger maken,  

elke dag opnieuw. 

Vader, help ons om een licht te zijn voor velen. 

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

Kerstmis vieren is meer dan anders  

licht en vrede brengen:  

hart hebben voor wie zich verlaten voelt. 

Vader, help ons een groot hart te hebben  

voor andere mensen. 

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

Kerstmis vieren is meer dan anders  

licht en vrede brengen:  

het verdriet verzachten  

van wie telkens weer verliest. 

Vader, help ons om anderen te troosten  

als dat nodig is. 

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

Kerstmis vieren is meer dan anders  

licht en vrede brengen:  

door onze trouw aan elkaar laten wij zien  

dat God ons niet verlaat. 

Vader, help ons om trouw te zijn. 

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

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in Jezus. 

Ik geloof dat Zijn geboorte vrede,  

geluk en blijdschap brengt. 
 

Ik geloof dat ieder kind, iedere mens  

dit ook kan doorgeven aan anderen. 
 

Ik geloof dat met Jezus' geboorte  

een licht in de wereld gekomen is, 

een lichtpunt, een voorbeeld,  

een hulp voor velen die zorgen of verdriet hebben. 
 

Ik geloof dat het licht van Kerstmis, 

het hele jaar voor ons kan branden. 
 

Ik geloof dat God de geboorte van Jezus  

bedoeld heeft als een boodschap  

van vrede en liefde, 

een licht voor allen die zoeken. 

 

Ik geloof dat wij samen  

dat licht verder kunnen dragen, 

door de kracht van de Geest  

in onze zorg voor de armen. 

 

Ik geloof in het Kerstfeest.  

Het is een geschenk dat ik krijg  

en een geschenk dat ik mag geven.  

Elk jaar opnieuw. 

 

Offerande  
De gaven van brood en wijn worden op het altaar  

gebracht. Ook uw gift brengen we graag bij het  

Kerstkind. Zo kan onze geloofsgemeenschap  

blijven geven en delen! Dank u wel… 

Ondertussen zingt het koor: 

Sleep my darling, baby sleep (Ijslands volkslied) 

 

Gebed over de gaven 

Menslievende God, op deze tafel  

staan vele gaven als teken van onze goede wil. 

Er is brood en wijn, de tekenen van ons leven, 

en er is het licht en de warmte van uw nabijheid. 

Wij bidden: 

laat ons gezicht het uwe worden, 

laat onze handen uw liefde delen, 

laat onze voeten uw ster volgen  

om de blijde boodschap te verkondigen. 

Dat Gij weer mens wordt in ons, hier en nu. Amen. 

 

Danken 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. 

 

Als een Vader bent U aan ons verschenen, God, 

in de geboorte van uw Zoon Jezus. 

 

Daaraan mogen wij ons vasthouden  

op dagen, dat we blij en dankbaar zijn 

maar ook op dagen van verdriet en pijn. 

 

Dan mogen we zeggen tot elkaar: 

je hebt een Vader in de hemel,  

die zoveel van jou houdt, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon  

naar onze aarde zond 

om mens te worden voor jou en mij. 

Om dit kerstfeest, 

om Maria en Jozef en het Kind 

danken wij, 

omdat bij hen het begin van 

onze verlossing ligt. 

Om engelen, herders en wijzen  

danken wij  

omdat zij ons voorgaan  

in een vriendschap met de hemel. 


