
Belijdenis  
Immanuël … 
Je komt ons overal en steeds weer tegemoet 
in mensen, in een lief gezichtn 

in elk geschonden en gemarteld mens,  
in elk verlaten en bedrogen kind. 
Ik kom je overal met blij herkennen tegen 
steeds dichterbij tot in mijn eigen zijn. 
O lieve God, zo kan ik leven, een poosje,  
in jouw eeuwigheid. 
 
Om mee te nemen 
Telkens weer zal Hij er zijn, … 

 
Zending en zegen 
 
Lied Ga, Sion, din Konung att möta (Öhrwall) 
Ga je koning ontmoeten, Sion.  
Jerusalem is blij met zijn God.  
Strooi palmtakken voor de Messias. 
Wees blij, wees blij voor uw Heer en God.  
Wees blij, wees blij, heil Koning en God .  
 

Hij komt met eeuwige vreugde  
en laat zijn kristallen troon achter,  
hij verlaat zijn verlichte paleis  
en legt zich is de stro in de stal.    Wees blij, … 
 

Hij komt voor zij wiens hart lijdt  
en geeft het leven een andere gestalte.  
Hij komt met macht om te regeren,  
maar niet zoals God wordt hij oud  
maar zoals ons allen.  Wees blij,… 
 

 
Dank aan  
het Sint-Ceciliakoor  
... 

 
Welkom om samen  
een glas te drinken! 

Om in stilte te lezen         Margreet Spoelstra 

Jouw stem in mij doorklinkt mijn hart, 
verwarmt mijn huid, mijn lijf; 

en huilt en juicht en zwijgt in mij. 
Mijn stem wordt zachter, ik verstil. 

Jij zingt in mij. 

Jouw stem in mij, jouw zingen  
draagt mij als de avond valt, 

en bergt mij in jouw hand.  
In mij ontwaakt vergeten tederheid. 

Jij zingt in mij. 

Jouw stem in mij, een klankfontein, 
een toekomstlied, een bron van liefde ongedacht.  

In mij ontkiemt als zaad het eerste licht. 
Jij zingt in mij. 

En door jouw adem aangeraakt 
krijgt ook mijn stem weer klank. 

Een lied groeit waar jij woont in mij. 

En in de nieuwe dageraad, zing ik van Jou. 

    
Voor de viering zingt het Sint-Ceciliakoor 
Betlehems stjärna (Öhrwall) 
Schijn over zee en strand, o verre ster ... 
När juldagsmorgon glimmar (Öhrwall) 
Wij knielen voor u neer, o Jesus. 
Nu tändas tusen juleljus (Öhrwall) 
Jij ster boven Betlehem, laat je milde licht ons ver-
blijden met hoop en vrede.  
Lullay (Jenkins) 
Slaap zacht door alle stormen heen...,  

 
Lied  
Komt allen tezamen jubelend van vreugde, 
komt nu, o komt nu naar Betlehem! 
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 (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. 

 
Inleiding  
Negen maanden geleden waren Maria en Jozef  

in gesprek. 

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

Als een kind zijt Gij gekomen, 
als een schaduw die verblindt, 
Onnaspeurbaar als de wind 
Die voorbijgaat in de bomen. 
 
Welkom 
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Een gedicht van Herman De Coninck  
zegt ons dat er altijd hoop is 
Winter. 
Je ziet weer de bomen door het bos. 
Dit licht is geen licht maar inzicht: 
er is niets nieuws zonder de zon. 
 
En toch is ook de nacht niet uitzichtloos,  
zolang er sneeuw ligt,  
is het nooit volledig duister, nee, 
er is de klaarte van een soort geloof 
dat het nooit helemaal donker wordt. 
Zolang er sneeuw is, is er hoop. 
 

Overweging 
Is het dezelfde hoop  
die ons naar hier brengt deze nacht? 
Is het ons om sneeuw en sfeer te doen? 
Of is het ons geloof  
dat de nacht nooit uitzichtloos is? 
Steeds meer groeiden we de voorbije weken 
naar het licht, de natuur helpt ons daarbij:  
nu we in de donkerste dagen zijn,  
kunnen we weer uitkijken  
naar het licht dat groeit. 
Mag ook zo ons vertrouwen groeien. 
 
Stiltemoment 
 
Gebed   
God, we verlangen naar licht,  
naar het licht van de zon  
en naar dat andere licht  
dat warm maakt van binnen. 
 

We verlangen naar troost,  
naar liefde en naar aandacht  
naar positieve dingen,  
lichtpuntjes in de problemen  
die we om ons heen zien. 
 

Raak ons aan met uw licht,  
want dat hebben we nodig  
om verder te groeien.  
Raak ons aan met uw liefde  
want daardoor zullen we  
liefde kunnen geven. 
 

Geef dat het licht,  
dat lang geleden zichtbaar werd in een Kind, 
alle mensen kan bereiken  
die in het donker leven.  
Geef dat het hen hoop en kracht geeft. Amen. 
 
Lied   
Stille nacht, heilige nacht,  
alles slaapt, eenzaam waakt  
bij het kindje ’t hoogheilige paar. 
Rond de kribbe zingt d’ engelenschaar.  
Slaap in hemelse rust. (x2) 

Onze Vader   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebed om vrede 
Draag ons zo in uw barmhartigheid, God, 
dan zal de vrede in ons hart blijven groeien, 
de vreugde om dit Kerstfeest en dit samenzijn. 
Zo kunnen wij ons aansluiten bij de engelen  
die zingen:  
Vrede, vrede vred' op aard  
aan alle mensen die van goede wille zijn. 
   
Die vrede van de Heer, zij altijd met u. 
Delen wij de kerstvrede verder uit. 
 
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. 
  

Lied  Son of Maria (Jenkins) 
Wat kunnen we schenken aan de zoon van Maria? 
Manden vol druiven, vijgen, olijven, walnoten,  
rozijnen, honing, kersen en dadels  
geven we cadeau. 
Wat moeten we doen als de vijgen niet rijpen?  
Wachten op Pasen.  
Wanneer onze zonden vergeven zijn,  

kunnen we genieten van lekkere rijpe vijgen.  



Wij danken U voor alle mensen  
die vandaag in ons midden leven  
als herders,  
kwetsbaar en klein, zonder pretentie,  
met een open hart voor U. 
 
Wij danken U, God, voor hen die hun hart  
een kribbe laten zijn waarin uw  
gekwetste mensen rust en veiligheid vinden. 
In hen wordt Gij vandaag opnieuw geboren. 
Wij danken U, God en wij loven U  
met deze woorden:   
 
'Zum Sanctus' uit 'Deutsche Messe' 
 
In Jezus uw zoon,  
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 van zijn leven aan tafel ging 
(…). 
 
Kind ons geboren, Zoon ons gegeven:  
kom in ons midden. 
 
Daarom gedenken wij 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 komen in onze wereld,  
licht van gerechtigheid en liefde 
zodat mensen en volken,  
kleurrijker worden voor elkaar. 
Dat er licht mag zijn bij hen die gestorven zijn 
(…). 
Mag uw licht van liefde en leven  
over hen schijnen. 
 
Dat er licht mag komen over uw Kerk,  
zodat ze schijnen mag als een baken  
van hoop en belofte voor de wereld. 
 
Dit vragen wij U, door Jezus,  
Redder, Heiland, uw Licht in de wereld. 
Hij doet ons bidden, danken en vieren. 
 
 
 
 
 
 
 

Stille nacht, heilige nacht, 
Davids zoon, langverwacht 
Wordt door d’ herders begroet in de stal; 
Op de bergen klinkt vreugdegeschal. 
Heil de redder is daar! (x2) 
 
Stille nacht, heilige nacht 
’t Goddlijk kind, vreedzaam lacht. 
Liefde spreekt uit zijn mondeke teer; 
Komt knielt allen bij ’t kribbeke neer. 
Schenkt Hem allen uw hart! (x2) 
 
Vervolg 
Negen maanden later zei Jozef tot Maria: 
Kom, Maria, het is tijd, we moeten gaan. 
 
Gebed   
Maria en Jozef, twee jonge mensen  
die hun leven uit handen gaven,  
die bereid waren om hun eigen plannen  
op te bergen om met U op weg te gaan. 
Maar ik weet hoe ikzelf mijn eigen leven  
in handen wil nemen, 
mij weinig of niets laat gezeggen door anderen, 
en U, God, vaak niet genoeg ruimte geef 
om mij te brengen waarheen Gij wilt. 
Daarom heb ik U nodig, God, opdat  
uw barmhartigheid mij verder draagt. Amen. 
 
Lied  
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. 
 
Inleiding op het evangelie  
Van wie iets heel goed kan zeggen wij:  
'die is er voor geboren' 

of 'die is er voor in de wieg gelegd'. 
Dat zegt helemaal niets over  

hoe iemand ooit geboren is 

of over waar zijn of haar wiegje heeft gestaan. 
En zo vertellen die geboorteverhalen  

uit de bijbel ook niet over waar of hoe  
een mens ter wereld kwam, 

maar wel vertellen ze hoe hij heeft geleefd 

en waarom hij zo bewonderd werd en wordt. 
Dat kind van Bethlehem  

is de man van Nazareth in het klein. 
En wat de engel zei en de herders zongen 

dat is wat dat de mensen in Hem zijn gaan zien. 

Je verstaat dat het kerstverhaal zo gelezen  
en verstaan van A tot Z echt waar gebeurd is  

in het leven van mensen. 



Evangelie  Lucas 2, 6-20   
  
Lied 
Eer zij God in onze dagen,… 
 

Overweging 
2000 jaar later zitten wij hier. 
Vandaag, aan onze huizen  
waar deuren en vensters goed sluiten  
en wij binnen Kerstmis vieren,  
kloppen nog steeds mensen aan,  
die zonder huis of ver van huis hopen  
dat ze net als toen, binnen mogen. 
 
Gebed  
Herders, eenvoudig en ongekunsteld  
mochten als eersten naar Bethlehem gaan. 
Maar zelf kijk ik soms kleinerend neer 
op al wat eenvoudig en simpel is 
en waan ik me ook wel te verstandig 
om als eenvoudige-van-hart naar God te gaan. 
Daarom heb ik U nodig, God, opdat  
uw barmhartigheid mij verder draagt. Amen. 
 
Homilie  
 
Voorbeden    
We willen u uitnodigen om naar voor te komen en 

vragen dat er bij elke voorbede mensen zijn die een 

lichtje willen aansteken aan de adventskrans. 
Wanneer wij hier staan met brandende kaarsen,  

wil dat een teken zijn van ons bidden: voor onszelf, 
maar ook om licht voor zoveel mensen die geen licht 

meer zien. Na de voorbeden vragen wij om het licht 

neer te zetten op één van de blokken. 
Mag het een teken zijn van Gods licht in ons midden. 

 
We bidden om licht in deze nacht. 
Kerstmensen, vrouwen en mannen 
in wie een nieuwe toekomst zichtbaar wordt. 
Kyrieleis  
 

We bidden om licht in deze nacht. 
Kerstmensen, mensen die als herders  
zorg dragen voor anderen. 
Kyrieleis  
 

We bidden om licht in deze nacht. 
Kerstmensen, mensen met hoop in de ogen  
en geloof in het hart. 
Kyrieleis  
 

We bidden om licht in deze nacht. 
Kerstmensen, mensen in wie God  
ook vandaag mens mag worden.  
Kyrieleis  
 

We bidden om licht in deze nacht. 
Kerstmensen, mensen met een hart voor zieke, 
uitgesloten, illegale en legale mensen. 
Kyrieleis  

We bidden om licht in deze nacht. 
Kerstmensen, vrouwen en mannen  
die zich durven inzetten 
voor een andere samenleving. 
Kyrieleis  
 

We bidden om licht in deze nacht. 
Kerstmensen, vrouwen en mannen  
die door hun leven tonen: "Ik ben er voor jou". 
Kyrieleis  
  

Offerande 
Lied Go, tell it on the mountain (Jenkins) 
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". 

 
Gebed over de gaven 
God, in kleine tekenen komt Gij bij ons: 
Maria en Jozef waren eenvoudige mensen, 
de herders waren van geen tel, 
Jezus werd geboren in een arme stal. 
Mag dan ook dit alledaagse brood  
en de feestelijke wijn een teken zijn  
van uw liefde voor ons. 
Dat ook wij kunnen breken en delen  
van uw goedheid. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
God, 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. 
 
Gij die de duisternis  
niet hebt laten heersen over ons bestaan 
maar in Jezus Christus Licht geworden 
bent voor de hele wereld,  
wij danken U, God. 
 
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.  
Door hen vond uw Licht liefde in onze wereld. 
 
Wij danken U, God,  
voor de herders in het open veld  
die ons  voorgingen naar Bethlehem,  
omdat zij eenvoudig van hart waren.  
 
 


