
Slotlied  

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 aarde aan alle  
mensen die van goede wille zijn. 
 
Vreest niet herders, 't zijn goèmaren 
van een onverwachte vreugd, 
die ik U-lie kom verklaren: 
weest nu herders al verheugd! 
' t Is Messias die, op heden, 
uit de hemel op de aard. 
Vrede, … 
 
' t Is Messias die, op heden, 
uit een maagdelein gebaard, 
die ons rust brengt en de vrede 
uit de hemel op de aard. 
Vrede, … 
 
Zending en zegen 

  

Muziek  

J. Styne - arr. N. Iles: Let it snow  
  

 

 

 

 

 

ZALIG KERSTMIS!!! 

Kom je mee Nieuwjaar vieren? 

Dat kan: 

Op zondag 1 januari  

om 10u30 voor de viering,  

hier in de kerk 

 

Op vrijdag 6 januari om 19u30  

voor de Impulsavond in feestzaal Ons Huis: 

Een avond om lichtpuntjes te ontdekken: 

een beeld, een woord, een streepje muziek, 

aangevuld met een drankje en een knabbel, 

om elkaar veel goeds toe te wensen.  

 
Op zondag 8 januari om 10u30 

voor de viering met de Koningen van de Velle 

die zingen tvv Christenen in Bagdad. 

We hopen dat je erbij bent! 

Welkom aan  
de leden van het Sint Ceciliakoor  

die met ons meezingen 

Welkom aan Astrid Gijsels met viool 

Welkom aan Hera Wyckers aan het orgel 

 

Muziek 

F. Schubert: Ave Maria  

 

Evangelie  

Eindelijk hadden ze een slaapplaats gevonden... 

 

Welkom 

 

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, 
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, ... 
 

Als er ooit een nacht is 

Als er ooit een nacht is  

waarin mensen God liefde  

zien geboren worden  

dan is het deze nacht. 

  

Als er ooit een nacht is  

waarin kinderen en jongeren 

mogen hopen op een betere toekomst, 

dan is het deze nacht. 

  

Als ooit in een nacht  

onweerlegbaar lichtpuntjes te vinden zijn, 

hoop is voor alle mensen, 

dan is het deze nacht. 

 

 

 Kerstnacht 2022 



Gebed om nabijheid 

Gij, God, keert U niet van ons af 

zolang het Kind onder ons kan geboren worden 

en wij in verwondering er komen bijstaan. 

Nieuw licht wordt geboren. 

 

Gij, God, blijft ons nabij 

zolang wij durven dromen van dat Kind,  

dat geboren wordt in ons. 

Nieuw leven groeit naar het volle licht toe,  

naar U. 

 

En zolang het Kind onder ons geboren wordt, 

bidden wij  dat wij zien dat het vrede uitstraalt. 

 

Wij vertrouwen, God, 

dat Gij ons het volle licht schenkt  

van vergeving en nabijheid 

van hoop en vertrouwen 

van barmhartigheid. Amen. 

 

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. 
 

Kerstmis voor ons vandaag? 

U, naar hier gekomen, om welke reden dan ook; 

misschien op zoek naar warmte en eenvoud,  

weg van alle drukte; 

misschien op zoek naar een gevoel van samenzijn, 

met vele mensen, overal, 

misschien op zoek naar iets of iemand  

die mee in je leegte staat. 

Wat betekent dat licht voor u, voor ons, vandaag? 

 

Laten wij daar even stil bij worden zodat we deze 

vraag aan onszelf kunnen voorleggen: 

“Mag God ook in mij geboren worden?” 
 

Muziek: oud kerstlied: 

Quem Pastores Laudavere 

 

Lichtpuntje van de week 

 

Kerstwensen  

Misschien had u niet gedacht 

dat het ooit eens waar zou worden: 

mensen die elkaar terugvinden; 

om nooit te vergeten ... 

God wilde immers mens worden. 

Een zalig Kerstmis! 

 

Of was het de eenzaamheid misschien, 

stilte die beklemde: 

maar gelukkig mensen zien die meer zorgen; 

wat een ervaring ... 

God wilde immers mens worden. 

Een zalig Kerstmis! 

 

Misschien was u te gespannen dit jaar 

of vloog de hoop de hemel in: 

toch stilaan weer tot leven komen; 

een genade ... 

God wilde immers mens worden. 

Een zalig Kerstmis! 

 

God, geef ons de kracht  

om samen met U te groeien,  

om ondanks alles vast te houden  

aan wat belangrijk is in het leven 

en te delen met elkaar. 

Zo wordt het leven dat U ons schenkt 

een licht in de wereld. Amen. 

Jullie kunnen op dit moment niet naast de  

sneeuwmanbrievenbussen van Zorgpunt Waasland 

kijken in Sint-Niklaas en deelgemeenten! 

In LDC Den Aftrap stromen de kaartjes binnen  

via deze brievenbussen.  

Alle kaartjes worden in een enveloppe gestopt met 

een sticker van ‘Warme wensen voor alle mensen’. 

De geposte kaartjes worden herverdeeld,  

bij voorkeur aan mensen die zich eenzaam voelen, 

die weinig omkadering hebben of die tijdens de 

feestdagen gewoon dat extra sprankeltje kunnen 

gebruiken.  



Over uw Kerk, uw huis op aarde,  

zodat ze schijnen mag 

als een baken van hoop en belofte  

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 

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. 

 
Vredewens 

Heb jij ook God gezien –  

in handen die steunen en strelen 

die niet slaan, niet breken. 

Heb jij ook God gezien,  

in een mens, je eigen familie misschien? 

Vrede alle mensen! 

 

samenzang  

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

Heb jij ook God gezien – 

 

in klank en kleur, 

in wat groeit en bloeit, 

in opgaan en neergaan. 

Heb jij ook God gezien, in je gebuur misschien? 

 

samenzang  

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

Heb jij ook God gezien – 

in de stilte, verstopt onder het drukke doen  

van voorbije dagen, 

in de diepte van je bestaan. 

Heb jij ook God gezien, in jezelf misschien 

 

samenzang 

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

 
Communie 
J. Massenet: Méditation Thaïs 

 

Mag Kerstmis bij ons daarover gaan: 

dat het eenvoudige groot wordt, 

net als de eenvoudige herders die het goede 

nieuws doorgeven. 

 

Mag Kerstmis bij ons daarover gaan: 

dat het overtollige wegvalt, 

net als bij Maria en Jozef die onderdak kregen 

en daarmee genoeg hadden om gelukkig te zijn. 

 

Mag Kerstmis voor ons dit zijn: 

dat we de warmte van elkaars  

én Gods nabijheid voelen 

net als het wonder van het kleine kind  

dat geboren wordt. 

 

Homilie 

 

 

 

 

 

 

Voorbeden 

Met Maria, Jozef en het kind 

bidden wij voor alle moeders en vaders,  

hier in de kerk, 

maar ook op vele andere plaatsen: 

dat zij samen met hun kinderen 

mooie en goede dagen beleven 

en voor elkaar een steun zijn. 

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

Bidden wij voor alle kinderen,  

hier in de kerk, vannacht of morgen, 

maar ook op vele andere plaatsen: 

dat zij de kans krijgen om te spelen,  

te leren en te groeien 

en dat zij de droom van vrede mee-beleven. 

Kind ons geboren... 
 

Met de engelen 

bidden wij voor alle mensen, 

hier in de kerk, maar ook daarbuiten, 

dat zij vaak goede berichten horen 

die hen de moed geven 

om aan het ideaal van vrede te werken. 

Kind ons geboren... 
 

Met de herders bidden wij  

voor allen die zich "herder" voelen, 

hier in de kerk en op vele andere plaatsen: 

dat zij goed weten en ervaren  

“God wordt in mensen geboren”. 

Kind ons geboren… 



Geloofsbelijdenis 

Belijden wij deze avond samen ons geloof 

in het Kind dat is geboren 

in God die onbedwingbaar is, 

onze Koning tot vrede 

 

Ik geloof in God die zoveel van mensen houdt, 

dat Hij met ons wilde meegaan  

door het leven van elke dag,  

in zijn Zoon, het kind van Bethlehem. 

 

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 voor wie geen plaats was  

in de herberg, maar dat er met zijn ouders samen 

een gezin vormde. Bij Hem is er plaats voor allen. 

 

Ik geloof dat wij de kerstboodschap 

verder kunnen dragen  

door de kracht van de Geest 

die Hij ons geschonken heeft 

 

Ik geloof in dit Kerstfeest, elk jaar opnieuw 

en daarom in een wereld van vrede. Amen. 

 

Offerande  G. Fauré: Berceuse 

Gebed over de gaven 

Laten wij samen het brood breken,  

zo bidden wij U 

en de beker van zuur en zoet delen. 

Laten wij daarom leven als een kind: 

zo kwetsbaar, afhankelijk, 

zo één en al op vertrouwen aangewezen. 

Wij danken U voor  

wat die Jezus heeft gedaan, toen 

en brengen Hem opnieuw in ons midden, nu. 

Amen. 

 

Heb je dat ook wel eens:  

je gaat ergens naartoe en je stelt vast dat je geen 

klein geld bij hebt, maar wel je GSM? 

 Daarom bieden wij ook in de kerk de mogelijkheid 

aan om met je bankapp (geen payconiq!)  

een bijdrage te doen.  
  

Het bedrag kan je zelf aanpassen. 

En cash betalen blijft natuurlijk 

ook mogelijk: enkele mensen  

komen graag rond! 

  

DANK JE WEL!! 

De omhaling is voor onze 

lokale geloofsgemeenschap zodat we  

vieringen als deze kunnen blijven doen  

en als gemeenschap blijven geven  

en delen. DANK JE WEL!!! 

Dankend bidden bij brood en wijn van leven 
Iedereen wordt uitgenodigd om dicht  

bij de stal te komen. Breng je misblaadje mee. 

 
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: 

Gloria, 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 (…). 

 

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 (…) 

en weldadig licht van eeuwig leven. 

 

Gloria … 
 

Dat er licht mag komen in onze wereld,  

licht van gerechtigheid en liefde 

zodat mensen en volken kleurrijker worden  

voor elkaar. 


