
Wie komt hier ons ruste storen 
in het midden van de nacht, 
door zo blijde jubelkoren 
samen spelend onverwacht? 
 
Vreest niet herders, 't zijn goè maren 
van een onverwachte vreugd, 
die ik jullie kom verklaren: 
weest nu herders al verheugd! 
 
' t Is Messias die, op heden, 
uit een maagdelein gebaard, 
die ons rust brengt en de vrede 
uit de hemel op de aard. 
 
Slotgebed 
 
Heer, onze God,  
in deze nacht hebt Gij U aan ons laten zien  
in een kind dat kwetsbaar is  
en veelbelovend tegelijk. 
Maak van ons herders, 
die klein en ontvankelijk genoeg zijn  
om ons te verheugen in uw belofte  
en te delen in uw vrede. 
Zend ons niet weg met lege handen,  
maak ons vol van uw genade. Amen.   
 
Zending en zegen 
 
 

 
 Zalig Kerstfeest  ! 

Voor wie deze dagen bij mensen communie brengt, 

is er achteraan in de kerk een gebedskaart en affiche  
beschikbaar. Ook dit misblaadje kan u daarbij helpen. 

Neem gerust mee! 

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. 
 
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. 
 
Welkom 
Welkom om hier vannacht te vieren 
dat God bij mensen wil wonen, 
dat God bij ons wil wonen. 
 
Jozef en Maria waren op zoek naar een plaats 
om hun kind ter wereld te brengen. 
Bij ons zijn ze welkom. 
 
Dankbaar om Gods nabijheid   
Welkom, kind van Betlehem, zoon van David, 
de Messias die zo lang verwacht werd, 
God met ons, God in ons midden. 
 
Welkom Jezus, 
uw naam betekent ‘God redt’. 

 

Kom, we gaan 
naar Betlehem 
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Breng redding voor de wereld, 
breng redding voor mensen 
die geen plaats krijgen in onze wereld. 
 
Welkom, Jezus, onze Heer, 
wees licht voor alle mensen, 
breng leven in ons midden 
verdrijf het duister van de dood, 
doe ons leven met en voor elkaar. 
 
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  
Gij, God, een en al liefde van meet af aan, 
in deze nacht 
is eens en voorgoed aan het licht gekomen  
wie Gij wilt zijn: een God van mensen. 
Maak ons allen tot ooggetuigen  
van uw menslievendheid. 
Richt onze aandacht en ons hart  
op het kind van Bethlehem, de man uit Nazareth, 
met wie Gij uw naam verbonden hebt 
voor eens en voorgoed:  
Emmanuël, God-met-ons. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
Reeds lang verlangden de Joden naar een Messias, 
een koning die het volk zou leiden met Gods liefde. 
Ze droomden van een wijze bestuurder, een ko-
ning van de vrede, rechtvaardig en eerlijk. Later 
hebben de christenen die Messias herkend in  
Jezus, in wie duidelijk geworden is hoe God werk-
zaam wil zijn in de mensengeschiedenis. 
 

Eerste lezing Jesaja 9, 1-3.5-6 
 
Lied 
Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo 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. 
Jezus is geboren in de heilige kerstnacht 
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht. 
Kyrieleis 

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. 
 
Communie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lied 

Om in stilte te lezen 
 

Heb je gehoord 
de goede boodschap, 

een grote vreugde 
voor het hele volk, 

ook aan jou gebracht? 
 

Zie je 
tekens van leven, 

onvermoed en 
onverwacht 

in het verborgene? 
 

Ga dan op weg, 
levens-nabij 

en kom terug thuis, 
gelukkig en blij, 

jij, 
herder-van-een-mens. 



Wij bidden U om de heilige Geest. 
Dat Hij ons gevoelig mag maken  
voor het wonder  
en de boodschap van het kerstgebeuren.  
Blijf ons nabij, vandaag en ons hele leven. 
 
Wij danken U, God,  
dat Gij ons nabij blijft in de vele mensen  
met wie wij het wonder van menselijke nabijheid 
mogen beleven: 
mensen die ons de weg wijzen doorheen dit leven, 
vrienden, die ons bij de hand nemen  
en bemoedigen  
en zo aan ons het wonder van uw mens-worden 
laten gebeuren, 
maar ook de mensen die ons voorgingen op deze 
weg (…) 
 
God, bevestig in ons al wat goed is.  
geef ons nieuwe ogen om te zien, 
geef ons open handen om te schenken, 
geef ons een hart om lief te hebben, 
geef ons de kracht om te geloven  
in het Kind van de kribbe.  
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
 
God, wij bidden om vrede in onze grote wereld, 
en om vrede ook diep in ons eigen hart. 
Geen vrede van zoete koek en engelenhaar, 
geen vrede om mensen in slaap te wiegen. 
Maar dat dit samenzijn hier, 
en dat deze Kerstdagen  
het begin mogen zijn van vrede 
die groeit uit herderlijke zorg voor elkaar  
en voor onze wereld. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelie     Lucas 2, 1-20 

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. 
 
Homilie 
 
Voorbede en geloofsbelijdenis 

Wij bidden tot God, 
die ons roept en zendt om mens voor mensen te zijn, 
en herder, zo lief als God: 
dat Hij ons de kracht geeft  
 
om zijn weg van leven te gaan, 
zwanger van het volle leven dat God ons geeft; 
 
om nabij te zijn bij kleine mensen 
zodat zij kunnen opstaan en leven; 
 
om Gods Woord te spreken en te leven 
op de eerste plaats in onze gezinnen en families; 
 
om zijn Liefde te tonen in onze wereld 
door respect en verdraagzaamheid, 
 
om zijn Licht te laten schijnen  
in de duisternis van macht en rijkdom; 
 
om mensen van vertrouwen te zijn, 
steeds op zoek naar waarheid, diepgang en zinge-
ving; 
 
om mensen van vrede te zijn voor elkaar, 
die een vreedzame wereld mogelijk maken. 
 
Mens voor de mensen zijn ... 



Mens voor de mensen zijn … 
 
Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht, 
niet op zichzelf maar op and'ren bedacht. 
 
Gods woorden spreken aanstekelijk echt,  
zijn liefde tonen en doen wat Hij zegt. 
 
Mens voor de mensen zijn … 
 
Licht in het duister zijn, laaiende vlam,  
mens van vertrouwen zijn, zijn wie men kan. 
 
Van God gezonden zijn, deemoedig en vrij, 
teken van vrede zijn, zo trouw als Hij. 
 
Mens voor de mensen zijn … 
 
Offerande 
We proberen de kerk altijd zo goed mogelijk te  
verwarmen. De opbrengst van de collecteschaal  

helpt ons daar financieel bij.  

Dank u wel voor uw bijdrage! 

 
Gebed over de gaven 
Heer, onze God, 
op deze tafel staan schalen met brood 
en een beker met wijn, 
gewone dingen van elke dag en van elk huis. 
Het brood dat wij breken is om uit te delen 
en de beker met wijn 
is een teken van ons vreugdevol samenzijn. 
Wij vragen U, aanvaard deze gaven 
als teken van onze verbondenheid met U 
en van onze herderlijke zorg  
voor elkaar en voor onze wereld. 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.  
Zij creëerden de ruimte en de thuis 
waarin Gij mens zijt geworden,  
waarin uw Woord Liefde werd 
en uw Licht de duisternis overwon. 
 
Wij danken U, God,  
voor de herders in het open veld  
die uw Woord hebben beluisterd  

en ons voorgingen naar Bethlehem,  
omdat zij eenvoudig van hart waren.  
Wij danken U voor alle mensen  
die vandaag in ons midden leven als herders,  
kwetsbaar en klein, zonder pretentie  
maar met een open hart voor U. 
 
Wij danken U, God,  
voor allen die een stal aanbieden  
aan wie geen plaats vindt  
in de herberg van het leven. 
Voor hen die het mogelijk maken  
dat Gij, ook vandaag nog,  
geboren kunt worden in deze wereld. 
Wij danken U 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: 
 

Heilig, heilig, heilig … 
 

Wij danken U, God,  
dat Gij ons nabij gekomen zijt,  
zo teder en menselijk mogelijk  
in Jezus,  
uw Zoon en Kind van mensen.  
Wij danken U dat Hij ons geleerd heeft  
dat Gij ons ook vandaag nabij zijt 
overal waar mensen,  
kwetsbaar en weerloos,  
tot leven worden gebracht  
en ruimte krijgen om te groeien. 
 
Wij danken U, God, 
dat Jezus, uw Zoon, ons in leven en sterven  
deze weg van leven getoond heeft. 
 
Op de laatste avond voor Hij zou sterven 
heeft Hij ons daarvan een blijvend teken gegeven … 
 
In de schaduw van zijn verhaal  
willen we doen wat Hij heeft gedaan:  
brood delen, op zoek naar zijn weg,  
want zo worden wij zijn lichaam. 
 
Wij danken U, God, voor het levensverhaal  
van Jezus van kribbe tot kruis:  
hoe Hij opgekomen is voor allen  
die klein en weerloos door het leven gaan,  
hoe Hij zieken en zondaars heeft opgenomen  
in zijn liefde,  
hoe Hij aan ons leven gaf voor eeuwig 
door zelf te sterven op het kruis. 
Wij danken U dat Gij Hem terug hebt opgenomen  
bij U. 


