
Inleiding 
En God zag de mens en de wereld  
die Hij zich gedroomd had... 
En God zag hoezeer de mens zich afkeerde van de 
droom die Hij in de wereld had neergelegd 
en die Hij in het hart van de mensen had neergelegd. 
En het trof Hem diep in zijn hart. 
En God dacht na ... 
 
In mensenogen moet het zeker tientallen generaties 
geduurd hebben, dat God nadacht ... 
En hoe langer Hij erover nadacht,  
des te sterker groeide bij Hem de overtuiging  
dat er maar één enkele manier was waarop Hij  
de mens kon redden uit zijn leven ten dode.  
Er was maar één enkele manier  
waarop God zijn droom kon verlossen  
uit de ban van kwaad en dood... 
Iets dat alleen God zou kunnen bedenken ... 
Iets dat nooit in de eeuwigheid uit de gedachten van 
mensen zou kunnen voortspruiten ...   
Er was maar één weg voor de mens  
die naar het leven zou voeren ...   
God zou zelf mens worden ... 
 
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.  
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. 
 
Welkom  
 
Gebed om nabijheid  
Er zijn twee werelden:  
de wereld van de herberg  
en de wereld van de stal… 
 
De ene wereld is de plaats van het ‘goed volk’, 
zij die geluk hadden in het leven;  
een warme thuis en alle kansen. 
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De stal is die andere wereld: 
miserie en mensen voor wie het leven zwaar is; 
in de herberg worden zij os-en-ezel mensen  
genoemd. 
 
Nog altijd wordt Kerstmis het meest gevierd 
in de warmte van de herberg, 
achter gesloten deuren  
heb je geen weet van duisternis en kou. 
En als je de deur dicht houdt 
heb je geen weet van het nieuwe leven, 
de nieuwe hoop die in de stal wordt geboren. 
 
Alleen in de stal is er altijd nog wat plaats 
en alleen wie kijkt als herder,  
herkent in die stal het kind van God. 
Daarom bidden we: 
 
God, zie naar ons om  
als wij de ogen gesloten houden, 
breek ons open  
als wij de deur op slot houden 
breek alle duister, in en om ons heen, 
ontferm U en kom bij ons wonen. 
 
Eer 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 exelsis 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 exelsis Deo. 
 
Gebed   
Goede God, 
Gij zijt geen vreemde God gebleven. 
Gij zijt onder ons komen wonen 
in de tederheid van een kind 
en de veilige geborgenheid van een thuis. 
Kom opnieuw bij ons, ga leven in ons, 
wees aanwezig, spreek mee in alles wat we 
doen en zeggen om te leven in de stijl  
van Jezus, uw Zoon. Amen. 
 
Inleiding tot de lezingen 
Oude verhalen worden nieuw  
als wij ernaar luisteren en onze ziel erin leggen. 
Oude verhalen vertellen ons van toen en nu  
en komen tot leven in ons eigen leven. 
 
 
 



Lezing  
God wordt mens, vandaag, 
in elke mens die licht wordt voor een ander. 
Hij komt in de wereld en wil iedereen verlichten. 
Immers, Hij is bron van al wat bestaat. 
Hij is in de wereld, herkenbaar in elke mens 
die vrij wordt van zichzelf 
om vrij te zijn voor anderen; 
want zo is Hij, onze God, 
belangeloos scheppend, gevend en bevrijdend. 
 
Niet altijd wordt hij herkend, 
niet steeds wordt hij erkend. 
 
Maar degenen die hem ten volle God laten zijn 
en hem vertegenwoordigen zonder Hem  
te misbruiken, noemt hij zijn kinderen.  
Uit Hem zijn ze geboren. 
 
God wordt mens, vandaag. 
Door hen is wie Hij ten volle God mag zijn, 
heeft Hij onder ons zijn tent opgeslagen. 
En zien we zijn heerlijkheid. 
 
Die werkelijkheid werd ten volle herkenbaar  
in de mens Jezus van Nazareth; 
Hij is onze gids en weg, onze herder,  
licht van Gods licht. 
 
Orgel 
 
Kerstevangelie  naar Nico Ter Linden  
Goede vrienden,  
ik nodig je uit om vandaag eens weg te dromen , 
in een kerk mag je dat zeker doen:  
eens wegdromen naar lang geleden… 
 
Lucas zag het helemaal voor zich 
zo heeft hij het opgeschreven… 
 
Lied 
Sint Jozef bereidde die wondere nacht 
van 't zuiverste strooisel een beddeke zacht  
daarop heeft Maria met schamele vlijt  
haar schreiende Kindje te slapen geleid. 
Susa Nina, 't Hemelse hof in een arme stal  
en engelen wieken naar 't aardse dal  
en vullen de sferen met feestgeschal  
Susa Nina, voor de koning van 't heelal. 
... 
en dus legde Jozef het kindje voorzichtig  
in de kribbe van de beesten. 
"Dat vind ge toch wel goed, hé?", vroeg hij aan de 
ezel. En weet ge wat de ezel zei? De ezel zei : ‘Ia’ 
 
 
 



Lied 
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. 
… 
ze moesten hun handen voor hun ogen doen,  
zo schitterde het licht. 
 
Lied 
De herders ontwaakten in 't schitterend licht  
aan hen werd de troostende boodschap gericht  
een boodschap van vrede vanuit 't paradijs  
aan alle de goeden van wille zij peis! 
 
Susa Nina, 't Hemelse hof in een arme stal  
en engelen wieken naar 't aardse dal  
en vullen de sferen met feestgeschal  
Susa Nina, voor de koning van 't heelal. 
 
...een hemel vol engelen  
en ze zongen hun mooiste lied: 
 
Lied 
Nog steeds brengt het Kindje  
zijn boodschap van vree  
voor alle goedwilligen onder ons mee  
een boodschap van vrede, van heldere kracht  
een boodschap van licht in de donkere nacht. 
 
Susa Nina, 't Hemelse hof in een arme stal  
en engelen wieken naar 't aardse dal  
en vullen de sferen met feestgeschal  
Susa Nina, voor de koning van 't heelal. 
 
Homilie  
 
Geloofsbelijdenis  
Midden in de winternacht, ging de hemel open.  
Die ons heil der wereld bracht,  
antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied,  
herders waarom zingt gij niet? 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan, 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren!  
 
Vrede was er overal, wilde dieren kwamen  
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.  
Elke vogel zingt zijn lied,  
herders waarom zingt gij niet? 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren!  
 



Voorbeden 
Dat Gods vrede moge doorbreken  
in onze samenleving,  
in de zorg voor de zwakkeren,  
in de verdeling van geld en goed,  
in het behoud van de vrede, 
in het samen leven van culturen en godsdiensten. 
 
Kind ons geboren, Zoon ons gegeven 
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, 
Koning van de vrede. 
 
Dat Gods vrede moge doorbreken  
voor de slachtoffers van moord en geweld 
overal in de wereld. 
Voor de herders in de bergen  
die nu wapens hebben en strijd voeren  
om hun leven ooit eens menselijk te maken. 
Voor alle onschuldige mannen, vrouwen en kinderen 
die verweesd en eenzaam achterblijven. 
Kind ons geboren … 
 
Dat Gods vrede moge doorbreken  
voor de mensen die vandaag vergeten worden, 
voor de zwangere vrouwen die langs de weg zitten 
die nergens terecht kunnen, 
nergens welkom zijn, 
die hopeloos op zoek zijn naar wat kerstwarmte. 
Kind ons geboren … 
 
Dat Gods vrede moge doorbreken  
voor onze kinderen, 
in onze gezinnen, 
in onze straat, in onze buurt, in ons hart,  
voor groot en klein. 
Voor de kinderen die, vandaag nog, 
sterven omdat er voor hen geen eten is. 
Kind ons geboren … 
 
Dat Gods vrede moge doorbreken  
wanneer wij over de geboorte van het Kind 
vertellen aan onze kinderen, 
zodat zij weten waarom dat zo bijzonder is. 
Willen we, in deze stille en heilige nacht,  
God hier een thuis geven,  
in onszelf, in alle mensen,  
welke kleur of geaardheid,  
zodat ze weer mens kunnen worden. 
Kind ons geboren … 
 
Offerande 
Vandaag is de omhaling voor onze eigen  
geloofsgemeenschap, zodat we vieringen als  
vandaag kunnen blijven verzorgen. Dank je wel. 
 
 
 



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, mensen. 
Dat ook wij kunnen breken en delen  
van uw goedheid. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn 
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. 
 
Wat zou Maria gedacht hebben, in het open veld. 
Ze dacht: misschien zal Hij, Jezus,  
de mensen later leren hoe zij kunnen delen 
en zo licht zijn voor elkaar. 
Misschien geeft Hij ooit eens een beker door 
en breekt Hij brood voor velen. 
Misschien geeft Hij wel zijn eigen vlees en bloed, 
zijn eigen leven. 
 
Dat verhaal, dat oude gekende verhaal  
van brood en wijn herhalen we vandaag. 
Het verhaal van die man, 
van God midden onder ons, het verhaal  
dat begon met een kind in een kribbe. 
 
Zo staan wij voor U, God, op deze kerstavond, 
dankbaar om de geboorte van uw zoon, 
maar tegelijk ook met nog zovele vragen 
omdat uw boodschap niet overal wordt gehoord 
en niet overal kansen krijgt. 
 
Toch zijn wij mensen van hoop en  
vertrouwen dankzij dit kerstfeest. 
Toch mogen wij blijven geloven  
in een wereld, waar de vrede  
het zal winnen van alle geweld  
en waar alles weer heel wordt. 
 
Die hoop is ons aangereikt  
in het kind van Bethleem. 
Zolang wij zijn teken van delen en weggeven  
verstaan en Hem levend onder ons houden,  
kunnen wij staande blijven. 
Daarom gedenken wij vannacht,  
zoals Hij deed op die laatste avond…. 
 
Belijden wij zingend het mysterie van ons geloof: 
Zijn dood gedenken wij 
Zijn opstanding belijden wij 
Zijn toekomst verwachten wij. 



Goede God, zo is Jezus een licht geworden  
in de nacht en een ster om te volgen. 
Hij is niet klein te krijgen door niets en niemand,  
door de dood niet eens. 
Daarom bidden wij vandaag in het bijzonder  
voor alle mensen die gestorven zijn. 
We noemen de naam van (…) 
Dat zij verder mogen leven in uw vrede. 
 
Wij bidden om zijn vrede  
in onze grote wereld, 
om zijn vrede ook diep in ons eigen hart. 
Geen vrede van zoete koek en engelenhaar, 
niet om mensen eventjes te sussen. 
Maar dat samenzijn hier 
en dat deze dagen  
het begin zijn van iets meer vrede. 
 
Onze Vader 
 
 
 
Vredewens  
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… 
 
Communie 

Om in stilte te lezen  
Engelen zijn mensen die ‘licht’ doorgeven.  
Waar ze komen wordt alles helder en klaar.  
Engelen zijn mensen  
die een soort oorspronkelijke vreugde  
uit het paradijs hebben meegekregen.  
Geloof me,  
engelen zijn wezens van vlees en bloed,  
die op een onzichtbare wijze  
de wereld rechthouden.  
Diep in hen voel je iets van een mysterie  
van een ondoorgrondelijke goedheid 
die je zomaar omarmen wilt.  
Ik voel God in deze mensen tot mij komen  
met zijn tederheid en haar bezorgdheid. 
Maar engelen krijg je niet op bestelling.  
Ze komen dikwijls heel onverwacht,  
wijzen je de weg en verdwijnen dan weer,  
naamloos, zonder te wachten op een dankjewel. 
 
Stuur ons weer engelen, God,  
liefdevogels uit uw hemel,  
geest en kracht voor onze aarde.  
Stuur ons weer engelen, God,  
die wijzen naar het Kind. 



Gebed   
God, het wonder van uw menswording 
is weer gebeurd. 
Niet in een zee van licht, 
niet in de straten vol glitter, 
niet in de verblindende veelheid 
en ver weg van wie uit is op macht. 
Maar het gebeurt  
daar waar uw leven wordt doorgegeven 
waar mensen brood van vertrouwen delen 
daar waar je als vreemde een thuis vindt 
en eenzaamheid wordt gedeeld. 
God, het kind van de hoop  
wordt steeds weer geboren uit mensen. 
Dank voor dit wonder! Amen. 
 
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 lacht,  
liefde spreekt uit zijn mondeke teer; 
Komt knielt allen bij ’t kribbeke neer. 
Schenkt hem allen uw hart 
Schenkt hem allen uw hart. 
 
Zending en zegen 
 

Dank aan  …. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ZALIG KERSTMIS 
 
 
 
 
 
 
 
We geven je graag een kerstkaart mee. 
Kan je er ook mensen thuis een plezier mee doen, 
neem gerust eentje extra! 
Dank je wel 


