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LIED VOORAF: JE KUNT HET VOELEN, HOREN, ZIEN 
 

Je kunt het voelen, horen, zien. 
Het zingt in mensen dag en nacht. 
Het wordt weer kerst, één kaars gaat branden, 
want er wordt een kind verwacht. 
 
We hopen op een nieuw begin,  
de donk’re aarde licht weer op. 
We dromen van een nieuwe wereld,  
de bloemen springen uit de knop. 
 
Je kunt het voelen, horen, zien.  
Het zingt in mensen dag en nacht. 
Het wordt weer kerst, twee kaarsen branden, 
want er wordt een kind verwacht. 
 
We hopen op een nieuw begin, 
wie weet wordt onze wens dan waar. 
We dromen van een nieuwe wereld,  
waar brood gedeeld wordt met elkaar. 
 
Je kunt het voelen, horen, zien.  
Het zingt in mensen dag en nacht. 
Het wordt weer kerst, drie kaarsen branden, 
want er wordt een kind verwacht. 
 
We hopen op een nieuw begin, 
de liefde wint het van de haat. 
We dromen van een nieuwe wereld, 
de vrede feest in elke straat. 
 
Je kunt het voelen, horen, zien.  
Het zingt in mensen dag en nacht. 
Het wordt weer kerst, vier kaarsen branden, 
want er wordt een kind verwacht. 
 
We hopen op een nieuw begin, 
we zingen zorgeloos een lied. 
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We dromen van een nieuwe wereld,  
de klanken troosten bij verdriet. 

 
OPENINGSRITUS 
 
OPENINGSLIED: WIJ KOMEN TEZAMEN  

 
Wij komen tezamen onder ‘t sterrenblinken, 
een lied moet weerklinken voor Bethlehem. 
Christus geboren, zingen d’engelenkoren. 

 
Refr: Kom, gaan we hem aanbidden (3x) 
onze Heer. 

 
Drie wijzen met wierook kwamen er van verre 
zij volgden de sterre naar Bethlehem. 
Herders en wijzen komen Jezus prijzen. Refr… 

 
Ook wij uitverkoren mogen u begroeten 
en kussen uw voeten, Emanuel. 
Wij willen geven hart en geest en leven. Refr… 

 
KRUISTEKEN EN BEGROETING  
 
Pr: In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige  

Geest. 
Allen:  Amen 
Pr:  De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde 

van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij 
met u allen. 

Allen: En met uw geest.  
 
 
WELKOMSTWOORD  
 
 
JESAJA  
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SCHULDBELIJDENIS  
 
Allen: Ik belijd voor de almachtige God, 
  en voor u allen, dat ik gezondigd heb,  

in woord en gedachte, in doen en laten, 
door mijn schuld, door mijn schuld, 
door mijn grote schuld. 
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, 
alle engelen en heiligen, 
en u, broeders en zusters, 
voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

 
Pr: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig 
leven. 

 
Allen:  Amen  
 
HEER ONTFERM U  
 

Heer, ontferm U. Heer, ontferm U 
Heer, ontferm U over ons  (2x) 

 
Christus, ontferm U. Christus ontferm U 
Christus, ontferm U over ons  (2x) 

 
Heer, ontferm U. Heer, ontferm U 
Heer, ontferm U over ons  (2x)  

 

LIED: WIJ ZIJN OP WEG 

 
Wij zijn op weg, naar Bethlehem. 
Wij volgen de ster, die leidt ons naar Hem. 
Met mirre en wierook, 
en geschenken van goud, 
zijn onze zadeltassen tot de rand 
toe gestouwd. 
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Een kind is geboren, in Bethlehem. 
Hij wordt de nieuwe Koning. Alle eer aan Hem. 
 
Wij zijn op weg, naar Bethlehem. 
Wij volgen de ster, die leidt ons naar Hem. 
Waar moeten wij heen gaan? 
Links af of recht door? 
Kijk in het verre oosten, gaat de ster ons voor. 

 
Een kind is geboren, in Bethlehem 
Hij wordt de nieuwe Koning. Alle eer aan Hem. 
Waar moeten wij heen gaan? 
Links af of recht door? 
Kijk in het verre oosten, gaat de ster ons voor. 

 
Een kind is geboren, in Bethlehem. 
Hij wordt de nieuwe Koning. Alle eer aan Hem. 
  
Een kind is geboren, in Bethlehem. 
Hij wordt de nieuwe Koning. Alle eer aan Hem. 
 
Hij wordt de nieuwe Koning. Alle eer aan Hem. 
Hij wordt de nieuwe Koning. Alle eer, alle eer, 
alle eeeeeer aan Hem. 

 

OPENINGSGEBED 
 
LITURGIE VAN HET WOORD 
 
EVANGELIE (boek op altaar. Na lezing in kribbe) (allen staan) 
 
Pr:  De Heer zij met u 
A:   En met uw geest 
Pr:  Lezing uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus  

Christus volgens Lucas: 2, 1-14 
A:  Lof zij U Christus 
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Op een dag kwam er een besluit van keizer Augustus. Er 
moest een volkstelling gehouden worden in heel zijn rijk. Deze 
volkstelling gebeurde, voordat Quirinius landvoogd van Syrië 
was. Alle mensen gingen op reis. Ieder naar de stad waar hij 
vandaan kwam, om zich daar te laten inschrijven.  

 
Zo ging ook Jozef op weg. Omdat hij behoorde tot het huis en 
het geslacht van David, ging hij van de stad Nazaret in Galilea 
naar Judea, naar de stad van David, die Betlehem heet. Daar 
moest hij zich laten inschrijven, samen met Maria zijn 
verloofde, die een kindje verwachtte.  
 
Toen ze daar waren, kwam het ogenblik, waarop zij moeder zij 
worden. Zij bracht een zoon ter wereld, haar eerste kindje. Zij 
wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe. 
Want in de herberg was voor hen geen plaats. 
  
In de buurt waren herders. Zij bewaakten ’s nachts in het open 
veld hun kudden. Plotseling stond er een engel van de Heer 
voor hen. Zij werden omstraald door de majesteit van de 
Heer. Zij schrokken er erg van. Maar de engel sprak tot hen: 
“Wees maar niet bank, want kijk, ik verkondig jullie een blijde 
boodschap. Die is bedoeld voor heel het volk. Vandaag is in 
de stad van David voor jullie een Redder geboren: Christus de 
Heer. Dit is voor jullie het teken: je zult een pasgeboren kind 
vinden, dat in doeken is gewikkeld en in een kribbe ligt.”  

 
Opeens kwam er bij de engel een grote groep andere engelen 
uit de hemel. Zij loofden God met de woorden: “Eer aan God 
in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij 
behagen heeft.” 
 
OVERWEGING 
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LIED: EER ZIJ GOD IN DEZE DAGEN  

 
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 (2x) 

 
Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde, naar ons toegekomen is. 
Gloria in excelsis Deo (2x) 

 
Lam van God, Gij hebt gedragen, alle schuld tot elke 
prijs, 
geef in onze levensdagen, peis en vreê kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo (2x) 

 

GELOOFSBELIJDENIS  

Allen: Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
 Schepper van hemel en aarde.  
 En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
die nedergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden, 
die opgestegen is ten hemel, 
zit aan de rechterhand van God, almachtige Vader, 
vandaar zal Hij komen oordelen, 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest,  
de heilige katholieke Kerk, 
de gemeenschap van de heiligen, 
de vergeving van de zonden, 
de verrijzenis van het lichaam, 
en het eeuwige leven. Amen. 
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VOORBEDEN  
 
Laten wij in deze kerstnacht bidden, 
voor mensen die niet bij hun familie kunnen zijn. 
Voor alle mensen, die in een ziekenhuis liggen  
of onderweg zijn. 
Dat zij zich verbonden mogen voelen, 
met alle mensen die vannacht rondom Jezus’ kribbe staan. 
 
Acclamatie:  Kom, gaan we hem aanbidden (3x) 

onze Heer. 
 
Laten wij in deze kerstnacht bidden, 
voor iedereen die op de vlucht is. 
Voor alle mensen, groot en klein,  
die in een vreemd land moeten verblijven. 
Dat zij warmte en gastvrijheid mogen ervaren. 
 
Acclamatie:  Kom, gaan we hem aanbidden (3x) 

onze Heer. 
 
Laten wij in deze kerstnacht bidden, 
Voor alle mensen die leven in oorlog en onderdrukking. 
Voor grote en kleine mensen die leven tussen hoop en vrees. 
Dat zij de hoop op vrede en gerechtigheid niet verliezen,  
maar dat het hen overeind mag houden. 
 
Acclamatie:  Kom, gaan we hem aanbidden (3x) 

onze Heer. 
 
Laten wij in deze kerstnacht bidden, 
Voor iedereen die zich druk maakt over het uiterlijk vertoon, 
maar vergeten om even stil te staan. 
Dat zij een moment van inkeer vinden om te beseffen, 
waarom de kaarsen branden en welk licht wij samen vieren. 
 
Acclamatie:  Kom, gaan we hem aanbidden (3x) 

onze Heer. 
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INTENTIES 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 
OFFERANDELIED: BROOD EN WIJN 
 
Jezus breekt het brood, kijkt zijn vrienden aan. 
Het zal niet lang meer duren totdat Hij zal gaan. 
Hij geeft hun een beker, een beker met wijn 
en zegt: “Na deze avond zal alles anders zijn”. 
 
Refr:  Blijf dit doen en denk aan Mij als je samen komt. 
Deel het brood en deel de wijn. Ik zal bij je zijn. 
 
Wij breken nu het brood, kijken elkaar aan. 
Wij zijn bijéén gekomen om te delen in zijn naam. 
In het brood en in de beker met wijn 
voelen wij het teken; Hij zal bij ons zijn. Refr… 
 
OFFERANDE  
 
Pr: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer 

aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader. 
Allen:  Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot 

lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van 
heel zijn heilige kerk. 

 

 
GEBED OVER DE GAVEN  
 
EUCHARISTISCH GEBED  

 
Pr: De Heer zij met u. 
Allen: En met uw geest. 
Pr: Verheft uw hart. 
Allen:  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Pr: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Allen:  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan 
uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U 
danken, altijd en overal door Jezus Christus onze Heer. 
Gij hebt uw heerlijkheid ontvouwd voor onze ogen, nieuw licht 
is opgegaan, uw Woord is vlees geworden; zichtbaar zijt Gij 
geworden, onze God in Hem, naar U gaat ons verlangen, onze 
liefde, naar U die nog verborgen zijt. 
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die 
staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe 
vol vreugde:  
 
HEILIG HEILIG  

 
Priester:        Allen: 
Heilig, heilig, heilig,       Heilig, heilig, heilig, 
Heer, God, Sabaoth.       Heer, God, Sabaoth. 
Zing Hosanna (3x)       Zing Hosanna (3x) 
Zing Alleluia        Zing Alleluia 
   
Hemel, hemel en aarde,      Hemel, hemel en aarde, 
Zijn vol van Uw heerlijkheid,      Zijn vol van Uw heerlijkheid,  
Zing Hosanna (3x)       Zing Hosanna (3x) 
Zing Alleluia        Zing Alleluia 
 
Gezegend Hij die komt,      Gezegend Hij die komt, 
In de naam van de Heer,      In de naam van de Heer, 
Zing Hosanna (3x)       Zing Hosanna (3x) 
Zing Alleluia        Zing Alleluia 
 
Pr: Ja, God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle 
mensen. Wij danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon. 
Hij kwam in de wereld, omdat de mensen U in de steek 
gelaten hadden en niets meer met elkaar te maken wilden 
hebben. Hij heeft onze ogen en onze oren geopend en ons 
gezegd wie wij zijn: broers en zusters van elkaar, kinderen van 
U, onze Vader. Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond 
deze ene tafel om te doen wat Hij heeft voorgedaan. Goede 
Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij Lichaam en 
Bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon. 
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Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf, was Hij 
met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam brood, 
dankte U, brak het, gaf het hun en zei: 
  
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN 
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
      
Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U, gaf hem aan 
zijn leerlingen en zei: 
      
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT,WANT 
DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE 
VERBOND, DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE 
MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE 
ZONDEN. 
Daarna zei Hij tot hen: 
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 
      
Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar 
aan wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de 
kerk gegeven: zo vieren wij zijn dood en verrijzenis. Heilige 
Vader in de hemel, wij bidden U: neem ons op in uw liefde 
samen met Jezus, uw beminde Zoon. Hij is voor ons 
gestorven maar U hebt Hem nieuw leven gegeven. Daarom 
zeggen wij:  
 
Allen:   Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U. 

 
Pr:  Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons. 

 
Allen:   Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U. 

 
Pr:  Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer 

verschijnen. Als uw rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, 
honger en verdriet voorbij. 

 
Allen:   Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U. 
Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten 
van het Brood, het Lichaam van Christus, onze Heer; zo 
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maakt U ons blij door de heilige Geest. Wij bidden U: maak 
ons door dit Brood ook sterk, en geef dat wij meer en meer 
gaan doen wat U van ons verwacht. 

 
Denk, Heer, aan de paus Franciscus, aan onze bisschop 
Willem en aan alle andere bisschoppen. Help iedereen die 
leerling van uw Zoon wil zijn: laat hen vrede en vreugde 
brengen aan alle mensen. 

 
God, onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en bij 
Christus, uw Zoon, samen met Maria, zijn moeder, met de 
heilige Jozef, haar bruidegom, en met alle heiligen. Dan zullen 
wij met Jezus Christus voor altijd bij U zijn. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, 
Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de 
heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. 

 
Allen:   Amen. 

 
COMMUNIERITUS 
 
ONZE VADER  
 
Allen: 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.  
 
Pr: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, 
 geef genadig vrede in onze dagen, 
 dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, 

altijd vrij mogen zijn  van zonde, 
en beveiligd tegen alle angst en onrust, 
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terwijl wij hoopvol uitzien naar de zalige vervulling van 
onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus 
Christus. 

 
Allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 

heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 
 
VREDESWENS 
 
LAM GODS (allen staan)  
 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, 
 ontferm U over ons.   (2x) 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, 
 ontferm U over ons.   (2x) 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, 
 geef ons de vrede.   (2x) 
 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE 
 
Pr:  Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 
wereld. 

 
Allen: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar 

spreek en ik zal gezond worden. 

 
COMMUNIE 
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LIED: KLING KLOKJE KLINGELINGELING 
 
Kling klokje klingelingeling, kling klokje kling 
Kerstmis is gekomen, lichtjes in de bomen 
En in alle landen, gaan wij kaarsjes branden 
Kling klokje klingelingeling, kling klokje kling 
 
Kling klokje klingelingeling, kling klokje kling 
Kerstfeest is gekomen, mooi zijn alle bomen 
Ik zie de gezichtjes, glimmen van de lichtjes 
Kling klokje klingelingeling, kling klokje kling 
 
Kling klokje klingelingeling, kling klokje kling 
Kijken door de ruiten, naar de sterren buiten 
Schijnend in de stille nacht,  
zingen wij ons liedje zacht 
Kling klokje klingelingeling, kling klokje kling. 
 

SLOTRITEN 
 
GEBED NA COMMUNIE 
 
SLOTGEDACHTE  
 
Goede God, wij hoeven niet tot u te bidden met grote 
woorden. Zeker niet op dit kerstfeest, wanneer alles zo 
eenvoudig lijkt te zijn: vrede en vriendschap, overal ter wereld. 
Open ons hart, maak er een thuis voor iedereen. Voor de 
arme, de eenzame, de vluchteling, de verstotene, de radeloze. 
Maak van ons hart een kamer vol liefde. Dat wij niemand 
verstoten. Doe onze woorden hoop brengen, aanmoedigen, en 
spreken van een wereld van verzoening en vrede. Help ons 
om de boodschap van deze Kerstmis uit te dragen. Amen 
 

MEDEDELINGEN / COLLECTE 

 
ZEGEN 
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SLOTLIED: ER IS EEN KINDEKE GEBOREN OP AARD  
 

Er is een kindeke geboren op aard’, 
er is een kindeke geboren op aard’, 
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal 
‘t kwam op de aarde voor ons allemaal. 

 
‘t Kwam op de aarde en had er geen huis 
‘t kwam op de aarde en had er geen huis. 
‘t Kwam op de aarde en ‘t droeg al Zijn kruis. 
‘t Kwam op de aarde en ‘t droeg al Zijn kruis. 

 
Er is een kindeke geboren in ‘t strooi, 
er is een kindeke geboren in ‘t strooi. 
‘t Lag in een kribbe bedekt met wat hooi. 
‘t Lag in een kribbe bedekt met wat hooi. 

 
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal, 
‘t kwam op de aarde voor ons allemaal. 
En ‘t wenst ons allen een Zalig Nieuwjaar, 
en ‘t wenst ons allen een Zalig Nieuwjaar 

 
TOEGIFT: JINGLE BELLS 
 
Refr:  Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. 

Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. 
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. 
Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh. 

 
In opa’s oude schuur, daar staat een arrenslee 
en als het ‘s winters sneeuwt, gaan wij weer met hem mee. 
Wij glijden door de sneeuw. Het paard loopt in galop. 
Wij knusjes achterin de slee, en opa zit voorop.  Refr. 
 
Het weer is koud en guur, ‘t Is glad, dus opgepast. 
M’n sjaal hangt in de wind en ik hou me stevig vast. 
Zo’n ritje met de slee, dat is toch veel te kort. 
Ik kijk er graag naar uit, als het weer winter wordt.  Refr. 

 


