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Kerstmis  (vooravond)   25 december 2022 

–  

decanaat Ieper - Poperinge 
 

 

Als aperitief:  Geef Licht - Stef Bos   (geschreven voor de kerstcampagne 
       van Kerk in Actie in Nederland) 
https://www.youtube.com/watch?v=rDyJUeeIV0A 

 
Het wordt steeds vroeger donker 
De winter is in zicht 
Alles keert naar binnen 
De gordijnen gaan weer dicht 
De tijd staat op een kruispunt 
Niemand weet waarheen 
De schoonheid is soms ver te zoeken 
De dromer staat alleen 
 
Geef licht, geef licht 
Voor een uitweg uit het donker 
Geef wat er vaak niet is 
Geef licht, geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 
 
Zie de wereld om ons heen 
Zie de leugen die regeert 
Zie de ongeleide leiders 
Zie hun volk dat crepeert 
En zie de oorlog die maar doorgaat 
Ook al is ze ver van hier 
Onze wereld is te klein 
Om het niet te willen zien 
 
Geef licht, geef licht 
Geef ruimte en geef uitzicht 
Geef wat er vaak niet is 
Geef licht, geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 
 
Ik stak mijn kop onder de grond 
Maar de haan die bleef maar kraaien 
Alsof hij zei je moet iets doen 
Om een verschil te kunnen maken 
Je kunt verdrinken in cynisme 
Alsof het toch niets uit kan halen 
maar in de verte schijnt een ster  
Die de richting kan bepalen 
 
En Hij geeft licht 
Geeft licht 
Voor een uitweg uit het donker 
Voor wat er vaak niet is 
Dus geef licht 
Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht. 
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Openingslied:  Nu zijt wellekome  (Oud-Ndl. kerstlied uit de 17e E.) 
 

 Herman van Veen: https://www.youtube.com/watch?v=G8_fGiAK43c 

 
 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 op den heiligen 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; 
 Beth’lem is de stede, daar ‘t is geschied voorwaar: Kyrieleis. 
 
 D’heilige drie Koon’gen uit zo verren land, 
 zij zochten onzen Here met offerhand. 
 Z’offerden ootmoedelijk myr, wierook ende goud 
 t’ere van den Kinde, dat alle ding behoudt: Kyrieleis 
 

 
Licht ons gegeven … 
 
Dit is een stille, heilige avond, 
een avond vol geheimen, 
waarin God zelf 
ons tot licht wil zijn. 
 
In vier weken van advent 
hebben we naar deze avond toegeleefd. 
De profeet Jesaja is onze gids geweest. 
Hij heeft ons - op zijn eigen wijze - 
een blik gegund in Gods toekomst. 
En gaandeweg zijn ons de ogen geopend, 
zijn wij beter gaan zien, is onze hoop gevoed. 
En week na week hebben wij hier 
één kaars meer ontstoken. 
Die vier adventskaarsen 
ontsteken wij vanavond opnieuw. 
 
Heden, deze avond, 
straalt de hemel 
en is er vreugde op aarde: 
want de belofte ons gedaan 
is tot vervulling gekomen: 
de genade van God, 
bron van heil voor alle mensen 
is onder ons komen wonen. 
Een kind is ons geboren, 
een zoon wordt ons gegeven 
en Zijn naam is: 
Emmanuël, God-met-ons. 
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Drempelgebed 

  
Uit het duister   Van de hemel 
vrijgevochten    levensteken, 
klieft het Licht   waakvlam 
de langste nachten.   in de nacht op aarde: 
     kom, ontvlam hier, 
Hooggehouden   lok en leid ons 
Licht uit Licht,   met Uw lieve licht. 
overmacht 
van louter liefde, 
word ons heilig vuur ! 
 
 

Lied: Komt ons in diepe nacht ter ore (ZJ 206, str. 1 +2) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_rX4pE71xHY 

 
Komt ons in diepe nacht ter ore:   Geen ander teken ons gegeven, 
“De morgenster is opgegaan,   geen licht in onze duisternis, 
een mensenkind is ons geboren,   dan deze mens om mee te leven, 
‘God zal ons redden’ is zijn naam.   een God die onze broeder is. 
Opent uw hart, gelooft uw ogen,   Zingt voor uw God, Hij openbaarde 
vertrouwt u toe aan wat gij ziet:   in Jezus zijn menslievendheid. 
hoe ‘t woord van God van alzo hoge  Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
hier menselijk aan ons geschiedt.   en alle vlees aanschouwt het heil. 
 
 

Openingsgebed: 
 
In de duisternis van deze nacht 
wordt onze blijdschap vermeerderd en onze vreugde vergroot 
door de komst van Gods rijk. 
Ons is een kind toevertrouwd: de Mensenzoon van God. 
Hij is gekomen om ons te bevrijden en ons thuis te brengen 
in de vrede van de Enige die-er-is. 
Open onze harten, God, voor de luister van Uw licht 
en doe Uw heil heersen in ons allen. Amen. 
 
 

Eerste Lezing: uit Jesaja 9, 1-3. 5-6 (hertaling: H. Oosterhuis) 
 
Het volk dat dwaalt in duisternis zal eens een machtig licht aanschouwen. 
Allen die wonen in de schaduw van de dood, 
over hen zal opgaan een groot en stralend licht. 
 
Gij hebt onze vreugde zo groot gemaakt, God, 
Gij doet ons lachen en juichen, zoals men lacht op de dag van de oogst. 
 
Want het slavenjuk dat ons drukte, de stang op onze schouders, 
de stok waarmee wij worden geslagen, zult Gij verpletteren, op Uw dag. 
 
De dreunende laarzen van de oorlog, de kleren die in bloed zijn geverfd, 
zullen op de brandstapel worden gegooid, ten prooi aan het vuur. 
 
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is aan ons gegeven. 
Het koninkrijk werd op Zijn schouders gelegd,  
en dit is de naam, waarmee Hij genoemd wordt: 
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Wonderbare Raadsman, Sterke God,  
Vader-voor-altijd, Koning van de Vrede.  
Nog in de moederschoot werd Hij geroepen:  
om aan de armen goed nieuws te melden, aan gevangenen bevrijding, 
om te troosten wier hart is gebroken - 
Hij zal niet doven de kwijnende vlam. 
Hij zal een schutting zijn tegen de wind, 
een schuilplaats tegen de regen. 
 

 
Tussenzang: Psalm 96 (95) 1-2a, 2b-3, 11-12, 13 

 
refr.: Heden is ons een Redder geboren, Christus de Heer. 
 
Zingt voor de Heer een nieuw gezang, 
zingt voor de Heer, alle landen. 
 
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam, 
verkondigt zijn heil alle dagen. 
 
Meldt aan de naties zijn heerlijkheid, 
zijn wondere daden aan alle volken. 
 
Dan straalt de hemel en jubelt de aarde, 
de zee neuriet mee met al wat daar leeft; 
 
De velden zwaaien met al hun gewassen, 
de woudreuzen buigen hun kruin. 
 
Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt, 
Hij komt als koning der aarde. 
 
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren, 
de volkeren eerlijk en trouw. 
 

 
Tweede lezing: uit de brief aan Titus (Titus 2, 11-14) 
 
11 Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen.  
12 Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten  
moeten afwijzen en bezonnen,  
rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven,  
13 in afwachting van het geluk waarop wij hopen:  
de verschijning van de majesteit van de grote God  
en van onze redder Jezus Christus. 
14 Hij heeft zichzelf voor ons gegeven  
om ons van alle zonde vrij te kopen,  
ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken,  
dat vol ijver is om het goede te doen. 

 
Tussenzang: Maria die zoude naar Bethlehem gaan 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oPFk9-gzooM 

 
Maria die zoude naar Betlehem gaan 
Kerstavond voor de noene 
Sint Jozef zoude al met haar gaan 
Om haar gezelschap te hoeden 
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Het hageld’ en sneeuwde en ’t was er zo koud 
De rijm lag op de daken 
Sint Jozef tot Maria sprak: 
Maria wat zullen wij maken? 
 
Maria die zei: “Ik ben er zo moe 
Laat ons een weinig rusten. 
Laat ons een weinig verder gaan 
Aan ’n huizeke zullen wij rusten! 
 
Zij kwamen een weinig verder gegaan 
Tot aan een boerenschure 
’t is daar waar Heer Jezus geboren werd 
Daar sloten noch vensters noch deuren  
 
 

Evangelie:     (naar Lucas 2, 1-14)  
 
Uit Juda zou de Redder komen,  
uit het volk van Israël, een onnoemlijk klein volk,  
levend in een woestijn met zand, stenen en wat schapen.  
Romeinen heersten over het rijk,  
alle dromen van vrijheid en vrede waren weggeveegd.  
Het land bestond niet meer, ze betaalden geld  
voor een verre machthebber.  
 
In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit  
dat de hele wereld zich moest laten registreren.  
Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven, ieder in zijn eigen stad.  
Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazareth in Galilea,  
naar de stad van David, Bethlehem genaamd,  
omdat hij uit het huis van David stamde,  
om zich te laten inschrijven, samen met Maria,  
zijn verloofde die zwanger was. 
 
En het geschiede toen Jozef en Maria daar verbleven 
dat de dagen waren vervuld en dat zij moest bevallen. 
Zij bracht een kind ter wereld, haar eerstgeborene, 
wikkelde het in doeken en legde hem neer in een voederbak, 
want in de herberg was er voor hen geen plaats. 
 
  Het kindje wordt in de kribbe gelegd 

 
Er waren in de buurt herders,  
die in het veld overnachtten om de wacht te houden bij hun kudde.  
Opeens stond er een engel van de Heer bij hen  
en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen.  
Ze schrokken hevig, maar de engel zei:  
“Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u,  
een hoopvolle boodschap voor heel het volk.  
Vandaag is in de stad van David uw Redder geboren; Hij is de Messias.  
Dit is voor u het teken:  
u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld  
en in een voederbak ligt. ‘ 
Plotseling klonk er uit de hemel prachtige muziek  
en woorden weerklonken:  
‘Glorie aan God in de hoogste hemel,  
en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een welgevallen heeft.’ 
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Lied na het Evangelie: Eer zij God in onze dagen...  (ZJ 221) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=xFRKCq5tvBk 

 
Eer zij God in onze dagen, 
Eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
 
Gloria in excelcis Deo (x2) 

 
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 excelcis Deo (x2) 

 
 

Overweging(en) 
 
Sta mij toe te beginnen met een anekdote. Het moet enkele weken voor kerstmis 1970 
geweest zijn, ik was toen 6 jaar, dat bij ons thuis een hondje arriveerde. Een heel lief 
herdershondje dat al vlug ieders harten veroverde en mijn beste speelkameraad werd. 
We naderden kerstmis en de kerstboom werd in de huiskamer geplaatst samen met de 
grote stal en de beelden. Mijn zus en ik waren gefascineerd door heel het gebeuren met 
lichtjes, ballen, cadeautjes en de figuren in de stal. Maar wij waren blijkbaar niet de 
enigen ! Ook de hond draaide voortdurend rond die boom. Tot we doorhadden waarom: 
terwijl we aan tafel zaten, zag ik hoe dat beest één voor één heel voorzichtig alle beelden 
uit de kerststal haalde om zich vervolgens zelf te nestelen op het stro van de kerststal. 
Het is een schouwspel dat ik nooit zal vergeten. “Kijk”, zei mijn moeder, “hij voelt zich al 
goed thuis bij ons.” Die hond was blij een warm nest gevonden te hebben.  
 
Een warm nest heb jij dat ook? Kunnen we dat aanbieden? 
Ik heb daar al dikwijls aan moeten denken de voorbije maanden, nu warmte een 
luxeproduct is geworden door de dure gas- en electriciteitsprijzen. Het is niet evident 
samen te komen en te vieren in een koude kerk, dat hebben we intussen al wel ervaren. 
En dan is dit nog niks in vergelijking met wat de mensen in Oekraïne momenteel 
doormaken. Daar is het nu echt koud, kil en donker. Hoe zullen ze daar kerstmis vieren?  
Warmte, licht, en alle comfort, we zijn er zo aan gewoon geraakt, door verwend, dat we 
het als een evidentie, ja zelfs als een recht beschouwen. Misschien toch wel niet slecht 
dat de huidige crisis dit even in vraag doet stellen en hopelijk wijst het ons op wat echt 
warmte en licht geeft.  
 
Maria en Jozef hebben zich niet afgevraagd hoeveel graden het was daar in die stal. En 
aangezien ‘vensters noch deuren sloten’ zal de isolerende factor niet denderend geweest 
zijn. Hoeveel lumen en kelvin gaf die sterre in de nacht … was het warmwit licht? Het 
deed er allemaal niet toe. Het stro van het kribbeke was zacht; de os en de ezel zorgden 
voor warmte, dat was voldoende om het nieuwe leven geboren te laten worden. Maria en 
Jozef dachten niet aan hun eigen comfort, hun angsten rond de geboorte, de geleden 
barenspijnen maar deden zoals elke kersverse mama en papa: verwonderd dankbaar 
genieten. Het kind deed hun harten smelten en hun ogen straalden van geluk en liefde. 
Die stal, de omstandigheden … het had beter gekund om God in ons midden te 
ontvangen; God had toch wel een paleis verdiend… maar uiteindelijk deed het er niet toe. 
God had een warm, liefdevol en gastvrij nest gevonden vol mensen en dieren van goede 
wil om ter wereld te komen, … en dat was voor God voldoende.  
 
Wij staan erbij en kijken ernaar, net zoals de herders, toen de vierde wereld, de armsten 
en de marginalen. Maar sinds dat moment is ‘herder’ een eretitel: voor Jezus, en in Zijn 
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voetspoor in heel de Kerk staat de herder symbool voor onvoorwaardelijke liefde, zorg en 
toewijding voor zij die aan hem zijn toevertrouwd. Onze hoofdopdracht is herder te zijn 
voor elkaar: zorg dragen voor … op de eerste plaats voor de zwaksten, de armsten, de 
meest hulpbehoevenden. Waar zullen we God ontmoeten, waar zal en wil Hij geboren 
worden? Daar waar herders te vinden zijn, mensen die zorg dragen voor de kleinsten, de 
zwaksten, de zieken en zij die gewond zijn door het leven. En eigenlijk bij om het even 
wie die ook maar iets mee heeft van de figuren uit de kerststal want allen, Maria, Jozef, 
de os en de ezel, de herders, de wijzen … allen belichamen op een eigen manier de 
gevende, warm-hartige liefde. Zolang mensen zich door de liefde laten wekken is er hoop 
op een betere, vredevollere samenleving en wereld … en schijnt er licht in de duisternis. 
Laten we van deze hoopvolle boodschap werk maken als mensen van goede wille. Door 
de liefde, laat u wekken en spoedt u als herder-zorgdrager-van-mensen op de baan; je 
zal de God-mens ontmoeten in een warm liefdesnest.   
Ik wens u en uw familie een zalige Kerstfeest. 

Miguel Dehondt 
------------------------- 

 

Warm en koud 

 
Maria en Jozef gaan op reis.  
Niet uit vrije keuze, toch verwachtingsvol. 
Ontvankelijk en in beweging.  
 
Een man wijst hen de deur.  
Star, met een hart van steen, al is hij herbergier. 
 
Een machthebber wil het beloftevolle kind ombrengen, koudweg. 
Bedreigd voelt hij zich. Herodes is zijn naam. 
 
In het veld wordt het kind tenslotte geboren. 
Gastvrij onthaald door eenvoudige, zorgende mensen, herders. 
Wijze mannen reizen tegemoet en knielen voor hem neer,  
met  koninklijke geschenken. Ze keerden daarna als andere mensen huiswaarts. 
 
 ‘De langste reis is de reis naar binnen’, zei ooit Dag Hammerskjold. 
 ‘Vér-diep-en is naar binnen gaan.  
 Stappen durven zetten en op zoek gaan naar … meer’. 
 
In elk personage van het kerstverhaal kan ik een stukje van mezelf herkennen. 
 
--------------------------- 

 
Vandaag vertelt God ons 
hoe het allemaal begonnen is: 
zo innig en zo klein 
tussen de frêle handen van een jonge moeder 
die Hem koesterde en verwarmde. 
 
Vandaag vertelt God ons 
dat Hij verzot is op de mensen. 
Maar hoe kun je nu liefde uitleggen? 
Het is niet simpel, ook niet voor God. 
Wie liefheeft, heeft overigens geen uitleg nodig 
en wie nooit heeft liefgehad 
zal het ook nooit begrijpen. 
Ik heb de mensenwereld aangeraakt met mijn mond, zegt God, 
en met mijn kleine kinderhandjes. 
Ik heb deze wereld gestreeld, 
deze wereld zoals hij is. 
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Kerstmis 
is één grote vertelling van God 
om ons te zeggen 
dat onze wereld ook zijn wereld is 
en dat elke mens 
door Hem gezien en bedoeld is 
als een wonder uit zijn hand, 
een wonder om lief te hebben.   

 
(naar Manu Verhulst) 

-------------------------- 

 

Mensen van goede wil 

 

Mensen van goede wil geloven, 
ondanks de feiten, 
dat vrede kan in deze wereld. 
En dat menswording 
geen zeldzaam mooi verhaal 
van lang geleden is,  
maar iets dat moet gebeuren, 
nu en altijd weer opnieuw. 
 
En het gebeurt. 
Waar men het niet verwacht. 
Onhoorbaar als het licht 
dat wolken openscheurt. 
Iemand doorbreekt 
de enge kring van zijn bestaan 
om bondgenoot te worden. 
Biedt onberekend woord en brood. 
Geeft onderdak en warmte, 
mededogen of een handvol hoop. 
 
Mensen van goede wil 
volgen de ster die naar de ander leidt. 
En met de ogen van hun ziel 
zullen zij overal het kind herkennen. (Kris Gelaude) 
--------------------------------------- 
 
Geen enkele Kerst is hetzelfde, 
al kunnen ze op elkaar lijken. 
Elk jaar is hetzelfde kerstverhaal anders,  
want jij bent anders.     

(Marinus van den Berg) 

 
Voorbeden: 

 
Omwille van Hem die genoemd wordt 
Zoon van God, kind van mensen, bidden wij… 
voor de kleinen, de kwetsbaren in ons midden, 
voor allen, hier en elders,  
die door het leven zijn getekend en geschonden, 
voor kinderen – waar ter wereld – 
voor wie geen plaats is, ongewenst als zij zijn 
en al bij voorbaat kansloos: 
dat zij mensen ontmoeten zie zich hun lot aantrekken 
en in woord en daad laten blijken: ik zal er zijn voor jou ... 
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Omwille van Hem die genoemd wordt 
man van genade, mens van vrede, bidden wij… 
voor allen die oorlog en onderdrukking aan den lijve ondervinden, 
voor allen die ten onrechte van hun vrijheid werden beroofd, 
voor vluchtelingen zonder land en zonder naam, 
voor allen die leven in conflict met anderen en geen oplossing zien: 
dat zij mensen ontmoeten die zich hun lot aantrekken 
en in woord en daad laten blijken: ik zal er zijn voor jou ... 
 
Omwille van Hem die genoemd wordt 
licht der wereld, weg ten leven, bidden wij… 
voor allen die, teleurgesteld en ontgoocheld, 
hun toekomst somber inzien, voor allen die alleen staan 
en – juist in deze dagen – hun eenzaamheid voelen, meer dan ooit, 
voor zieken zonder hoop op genezing: 
dat zij mensen ontmoeten die zich hun lot aantrekken 
en in woord en daad laten blijken: ik zal er zijn voor jou ... 
 
Pr.: God-met-ons,  

zo bevelen wij bij U aan: 
al uw mensen, heel uw wereld op hoop van zegen.  Amen. 

 
 

Kerstbelijdenis:  
  
 Ik geloof in de Vader,  

die mij liet geboren worden,  
 klein, teer, neergelegd in een mooie wereld, 
 de Vader, die ons mensen heeft gegeven, 
 die met elkaar pijn en verdriet kunnen delen, 
 die warmte en licht kunnen zijn.  
  

Ik geloof in Jezus,  
voor ons geboren als teken van hoop, 

 als een oproep tot tederheid, 
 een oproep tot vriendschap voor mensen.  
  

Ik geloof in de Geest, 
die ons warm kan maken, 

 voor zwakken en eenzamen, 
 die ons sterk kan maken om te werken  
 aan een nieuwe toekomst, 
 aan een Kerk die mensen verzamelt  
 rond het visioen van Vrede !  
 
 

Gaven + lied: Hoe leit dit kindeken     (17e-18e eeuws wiegelied) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=f_01ASN0VeE 

 
 Hoe leit dit kindeken hier in de kou; 
 ziet eens hoe alle zijn ledekens beven, 
 ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw. 
 Na na na, na na na, kindeken teer. 
 Ei, zwijg toch stil, sus sus ! En krijt niet meer. 
 
 Sa ! ras dan, herderkens, komt naar den stal; 
 speelt een zoet liedeken voor dit teer lammeken; 
 het dunkt mij, dat het nu haast slapen zal.  
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 Na na na, na na na, kindeken teer. 
 Ei, zwijg toch stil, sus sus ! En krijt niet meer. 
 
 En gij, o engeltjes, komt hier ook bij: 
 zingt een motetteken voor uwen koning: 
 wilt hem vermaken met uw melodij. 
 Na na na, na na na, kindeken teer. 
 Ei, zwijg toch stil, sus sus ! En krijt niet meer. 
 
 

Gebed over de gaven: 

 
Goede God,  
als kinderen van U komen wij hier samen 
om te delen en te vieren.  
Deel aan ons uit van uw gaven, 
opdat wij lichtdrager worden voor elkaar  
naar het voorbeeld van Maria's kind Jezus  
die wij mogen noemen: onze Heer.  Amen. 
 
 

Eucharistisch Dankgebed: 
 
 God onze Vader wij danken u op deze kerstavond  
 voor de komst van Jezus, uw Zoon in ons midden.  
 We danken, dat er in Hem verlossing meekwam  
 voor de mens en de schepping.  
 Wij danken dat ieder van ons in die verlossing mag staan. 
 
 Wij bidden U, God, 
 dat redding en bevrijding steeds meer voelbaar  
 en zichtbaar wordt. 
 Redding voor mensen die ten onder gaan aan eigen schuldgevoel. 

Bevrijding voor mensen die door zondige machten worden klein gehouden. 
Verlossing voor hen, die niet meer weten wat vrede is, 

 omdat zij voortdurend moeten leven  
 in het geweld van oorlog en ruzie. 
 
 Wij loven en danken u voor de komst van uw Zoon Jezus  
 en zeggen:   Heilig, heilig, heilig...   

 
 Zo staan wij voor U, God, op deze Kerstavond,  
 dankbaar voor de geboorte van uw Zoon,  
 maar tegelijk ook met nog zovele vragen en gebeden,  
 omdat uw boodschap niet overal wordt gehoord. 
 

Toch mogen wij mensen van hoop en vertrouwen zijn 
dankzij dit kerstfeest.  
Toch mogen wij blijven geloven in een wereld 

 waar de vrede het op de duur zal winnen 
 van alle geweld en waar pijn zal wijken voor genezing. 
 
 Die hoop is ons aangereikt door uw Zoon,  
 het kind van Bethlehem.  
 Met Hem in ons midden kunnen wij staande blijven,  
 zolang wij zijn teken van delen en weggeven verstaan  
 en onder ons levend houden.  
 Dat willen wij graag doen door ons te herinneren  
 wat hij deed die laatste maaltijd met zijn leerlingen ... 
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 INSTELLINGSVERHAAL 
 
 Goede God, op deze kerstavond bidden wij voor hen  
 die ons voorgingen op de weg naar de Heer  
 en we vragen dat ze mogen leven in het eeuwig Licht.  
 We bidden vandaag ook voor hen die niets meer hebben  
 om te delen en weg te geven,  
 voor hen ook die tegen hun wil in  
 gescheiden zijn van hun dierbaren;  
 voor hen die ook op deze kerstavond  
 elkaar aanvallen en bevechten. 
 
 Moge uw vrede God,  
 steeds meer zichtbaar worden in ieder van ons 
 in de relaties met de mensen onderling 
 in de grote wereld om ons heen 
 waar oorlog en onrust de mensen angstig maken. 
 
 Schenk ons uw Geest die leven geeft  
 Doordring ons met zijn kracht en laat ons zo mensen worden  
 naar de maat van uw Zoon Jezus onze Heer. Door Hem ... 
 
 

Onze Vader 
 
Met het Kind dat ons geboren wordt, 
zoals dit Kind het ons geleerd heeft, 
zo willen wij bidden tot zijn en onze Vader:  Onze Vader… 
 
Onze ontrouw aan het Kind van Kerstmis 
wil de Heer van harte vergeven. 
En Hij beloofde dat zijn Zoon zal wederkomen 
om ons allen op te nemen in zijn Rijk dat komen zal. 
Daarom kunnen wij hoopvol uitzien 
naar de komst van Jezus Messi-as, zijn Zoon. 
Want van U is het koninkrijk,… 

 

 

Vredeswens 

 
Wij danken U, God, 
dat Kerstmis een feest van vrede is. 
Moge weer veel mensen hun onvrede naast zich neerleggen 
en vrede voelen en stichten. 
Wij bidden dat het dan de vrede van God mag worden, 
de vrede van het Kind, 
vrede die sterker is dan alle geweld. 
Geef ons het inzicht en het doorzettingsvermogen 
om te blijven werken aan die vrede 
nu en alle dagen van ons leven. Amen. 
De vrede van de Heer zij altijd met u. 

 

of: een Ierse Kerstwens 

 

Mijn wens voor jou is 
dat je altijd in je hart 
de gouden herinnering bewaren mag 
aan elk moment van echte kerstvrede 
dat je hebt gekend. 
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Dat je dapper mag zijn in het uur van de beproeving, 
wanneer de berg die je moet beklimmen heel hoog schijnt 
en de lichtbakens van hoop zeer ver. 

 
Dat iedere gave die God je schonk 
mag groeien met de jaren, 
om vreugde te brengen in de harten 
van hen die je liefhebt. 

 
Mijn wens is dat, in ieder uur van vreugde of leed, 
de vredebrengende glimlach van het kerstkind 
met jou mag blijven, 
en dat je altijd heel dicht bij God mag zijn. 

 

 
Lam Gods 
 

Communie 
 

lied: Er is een kindeke geboren  (18-19e E) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qtBkIFWv3Jo 

 
 Er is een kindeke geboren op d’aard 
 ‘t kwam op de aarde voor ons allemaal. 
  
 Het kwam op aarde en ‘t had er geen huis, 
 ‘t kwam op de aarde en droeg al zijn kruis. 
 
 Er is een kindeke geboren in ‘t strooi, 
 ‘t lag in een kribbe gedekt met wat hooi. 
 
 (‘t Had twee schoon oogjes zo zwart als laget, 
 bleuzende kaakjes, dat stond hem zo net. 
 
 ‘t Keek naar zijn moeder en lachte zo snel, 
 ‘t kende de liefde zijns moeders zo wel. 
  
 Het kwam op aarde voor ons allegaar, 
 ‘t wenst ons een zalig nieuwe jaar !) 
 
 

Slotgebed: 
 
Heer, onze God 
wij danken U voor dit kerstfeest 
en dat wij opnieuw mochten vieren en gedenken 
hoe uw Zoon in de wereld kwam 
als licht en als redder van mensen. 
Wij vragen U: hou de hoop in alle mensen levend 
en maak dat wij met ons leven bijdragen 
aan de komst van uw Rijk van vrede in onze wereld. 
Door Christus Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 

Zegen en zending 
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Slotlied: Door de liefde wilt ontwekken 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZCt4ClRzW8o 

 
Door de liefde wilt ontwekken, spoedt u herders, op de baan, 
om naar Bethlehem te trekken en om naar de stal te gaan. 
Vrede, vrede, vred’op aard’ aan alle mensen die van goede wille zijn. 
 
Wie komt hier ons ruste storen in het midden van de nacht, 
door zoo blijde muziek koren samenspelend onverwacht ? 
Vrede, vrede, vred’op aard’ aan alle mensen die van goede wille zijn. 
 
Vreest niet herders, ‘t zijn goe maren van een onverwachte vreugd 
die ‘k u lieden kom verklaren; weest nu, herders al verheugd. 
Vrede, vrede, vred’op aard’ aan alle mensen die van goede wille zijn. 
 
 

Dessertje:  
 
Vrolijke digitale Kerstmis 

 

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af 
dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 
Die volkstelling was er niet voor de statistiek 
maar om te weten wie de belastingplichtigen waren. 
 
Wat zou  er gebeurd zijn 
als de keizer dat had kunnen doen 
via een digitaal platform, 
volkstelling.rom of zoiets? 
 
Als Jozef en Maria zich dan een laptop konden permitteren,  
moesten ze niet die hele reis maken, 
maar konden ze inloggen bij het online loket 
van de stedelijke website van Bethlehem, 
de stad waar Jozefs familie vandaan kwam. 
 
Met de bevestiging dat Jozef afstamde van David 
zouden ze dan hun geheime code krijgen 
die ze moesten invoeren 
in de speciale nieuw ontwikkelde app 
die hen niet alleen zou registreren, 
maar ook koppelen aan taxonweb.rom 
 
En als het uur kwam waarop Maria zou bevallen, 
kon dat thuis gebeuren, zonder stal of kribbe,  
met likes van  de herders via sociale media, 
en smileys in de vorm van een ster. 
 
Zo handig. Zo leuk. 
Maar zou men het tweeduizend jaar later 
nog vieren met een groot jaarlijks feest? 
 
(naar Karel Malfliet) 
 
bron afbeelding: 
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/shortcuts/2016/nov/23/segways-and-selfies-
its-the-hipster-nativity 


