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LIED: Wij komen tezamen 

 

Wij komen tezamen, onder 't sterreblinken  

Een lied moet weerklinken voor Bethlehem  

Christus geboren zingen d' engelenkoren 
 

Refrein: Venite adoremus  (3x)  Dominum 
 

Drie wijzen met wierook, kwamen er van verre  

Zij volgden zijn sterre naar Bethlehem  

Herders en wijzen komen Jezus prijzen  

 

Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten  

En kussen Uw voeten Emmanuel  

Wij willen geven, hart en geest en leven  

 

WOORD VAN WELKOM 

 

GEBED OM VERGEVING (allen)  

Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede.  

Laat me liefde brengen waar haat heerst.  

Laat me vergeven aan wie mij beledigde.  

Laat me verzoenen wie in onmin leven.  

Laat me geloof brengen aan wie twijfelt.  

Laat me waarheid brengen aan wie dwaalt.  

Laat me hoop brengen aan wie wanhoopt.  

Laat me licht brengen aan wie in duisternis leeft.  

Laat me vreugde brengen aan wie bedroefd is.  

Laat me niet zozeer zoeken getroost te worden  

maar te troosten.  

Laat me niet zozeer zoeken begrepen te worden  

maar te begrijpen.  

Laat me niet zozeer zoeken bemind te worden  

maar te beminnen.  

Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede.  

 

LIED: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

 



 

LIED: Ere zij God in den hoge 

 

GEBED (allen)  

Goede God,  

herder van ons mensen. 

Wij zijn hier samengekomen,  

op zoek naar verandering. 

Beziel ons met Uw aanwezigheid. 

Kom dicht bij ons in Jezus,  

kind van mensen, beeld en woord van U. 

Open onze ogen voor hem,  

die ons uw vrede verkondigt 

en ons doet leven in warmte en welbehagen. Amen. 

 

EERSTE LEZING: Uit de profeet Jesaja 9, 1-3 . 5-6 

Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die 

in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. U hebt 

het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als 

de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 

Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouders, de zweep van de 

drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. Een  

kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op 

zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 

Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is zijn 

heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en 

rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid van 

nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de 

hemelse machten. 

Woord van de Heer - Wij danken God 

 

LIED: Stille nacht 
 

Stille nacht, heilige nacht, 

Alles slaapt, sluimert zacht. 

Eenzaam waakt het hoogheilige paar, 

Lieflijk Kindje met goud in het haar, 

Sluimert in hemelse rust (2x) 

 



 

Stille nacht, heilige nacht 

Zoon van God, liefde lacht 

Vriend'lijk om Uwe God'lijke mond,  

Nu ons slaat de reddende stond, 

Jezus van Uwe geboort' (2x) 

 

Stille nacht, heilige nacht, 

Herders zien 't eerst Uw pracht; 

Door der eng'len alleluja 

Galmt het luide van verre en na: 

Jezus de redder ligt daar (2x) 

 

TWEEDE LEZING: uit het Evangelie volgens Lucas  

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners 

van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling 

vond plaats tijdens het bewind van Quirinus over Syrië. Iedereen ging 

op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij 

vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar 

Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van 

David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn 

aanstaande vrouw, die zwanger was.  

Terwijl zij daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, ze bracht 

een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een 

doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats 

was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daar vandaan brachten 

herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 

Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en ze werden 

omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig 

schrokken. De engel zei tegen hen:  

‘Weest niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het 

hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van 

David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit 

zal voor jullie het teken zijn; jullie zullen een pasgeboren kind vinden 

dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. ’En plotseling 

voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de 

woorden: Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor 

alle mensen die hij liefheeft.’  



 

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders 

tegen elkaar: ‘Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te 

zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze 

gingen meteen op weg, en troffen Maria en Jozef en het kind dat in 

de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over 

dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over 

wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze 

woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen 

terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en 

gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. 

Woord van de Heer – Wij danken God   

 

 

LIED: Er is een kindeke geboren 
 

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 't had er geen huis  

't Kwam op de aarde en 't 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 allegaar, 

‘t kwam op de aarde voor ons allegaar 

En ‘t wenst ons allen een zalig nieuwjaar 

En ‘t wenst ons allen een zalig nieuwjaar. 

 

 

OVERWEGING 

 



 

LIED: Te Betlehem geboren 
 

Te Betlehem geboren 

is ons een kindje klein; 

dat heb ik mij verkoren, 

zijn dienaar wil ik zijn: 

Eia, eia, zijn dienaar wil ik zijn. 
 

Heer Jezus werd mijn broeder, 

geboren in Kerstnacht. 

Maria was de Moeder 

die Hem ter wereld bracht. 

Eia, eia, die Hem ter wereld bracht. 
 

Hoe hebben zij geleden, 

die Moeder en dat Kind. 

De weg zijn zij getreden, 

waar 'k almaar lijden vind. 

Eia, eia, waar 'k almaar lijden vind. 
 

Nu zet ik niet mijn zinnen, 

op aardse dingen meer. 

Maria wil ik minnen 

en Jezus lieve Heer. 

Eia, eia, en Jezus lieve Heer. 

 

 

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 de almachtige Vader, 

van daar 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 eeuwig leven.  Amen 

 

GEBEDEN 

 

INTENTIES 

 

KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 

 

LIED: De herdertjes lagen bij nachte 

 

De herdertjes lagen bij nachte 

Zij lagen bij nacht in het veld 

Zij hielden vol trouwe de wachte 

Zij hadden hun schaapjes geteld 

Daar hoorden zij d'engelen zingen 

Hun liederen, vloeiend en klaar 

De herders naar Bethlehem gingen 

t' Liep tegen het nieuwe jaar 
 

Toen zij er te Bethlehem kwamen 

Daar schoten drie stralen dooreen: 

Een straal van omhoog zij vernamen 

Een straal uit het kribje beneën 

Toen vlamd' er een straal uit hun ogen 

En viel op het Kindeke teer 

Zij stonden tot schreiens bewogen 

En knielden bij Jezus neer 

 



 

Maria die bloosde van weelde 

Van ootmoed en lief'lijke vreugd 

De goede Sint-Jozef hij streelde 

Het kindje der menschen geneucht 

De herders bevalen ter weiden 

Hun schaapjes aan d'Engelenschaar 

Wij kunnen van 't kribje niet scheiden 

Wij wachten het nieuwe jaar 

 

Ach, Kindje, ach, Kindje, dat heden 

In 't need'rige stalletje kwaamt 

Ach, laat ons Uw paden betreden 

Want gij hebt de wereld beschaamd 

Gij komt om de wereld te winnen 

De machtigste vijand te slaan 

De kracht Uwer liefde van binnen 

Kan wereld noch hel weerstaan 

 

 

GEBED OVER DE GAVEN 

V : Bidt allen dat ons offer aanvaard kan worden door God,  

             de almachtige vader. 

A : 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.  

 

EUCHARISTIES GEBED 

 

LIED: Sanctus 

 

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. 

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid  

in eeuwigheid. Amen. 

 

VREDESWENS  

 

LIED: Agnus Dei 

 

COMMUNIE: Koorzang 

 

GEBED (allen) 

Goede Vader,  

wij hebben gebeden om Uw licht,  

om de kracht van uw Geest in winterse dagen.  

Wij vragen U:  

Wees altijd bij ons met Uw licht.  

Maak van ons mensen  

die warmte en licht uitstralen 

en die zo meewerken aan Gods droom  

van liefde voor alle mensen. Amen. 

 

MEDEDELINGEN 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

LIED: Midden in de winternacht 
 

Midden in de winternacht  

ging de hemel open 

die ons heil ter wereld bracht, 

antwoord op ons hopen.  

Elke vogel zingt zijn lied, 

herders waarom zingt gij niet? 



 

Laat de citers slaan,  

blaast uw fluiten aan: 

laat de bel, laat de trom, 

laat de beltrom horen, Christus is geboren! 
 

Vrede was het overal: 

wilde dieren kwamen 

bij de schapen in de stal 

en zij speelden samen. 

Elke vogel zingt zijn lied, 

herders waarom speelt gij niet? 

Laat de citers slaan,  

blaast uw fluiten aan: 

laat de bel, laat de trom, 

laat de beltrom horen, Christus is geboren! 
 

Ondanks winter, sneeuw en ijs 

bloeien alle bomen, 

want het aardse paradijs 

is vannacht gekomen. 

Elke vogel zingt zijn lied, 

herders waarom danst gij niet? 

Laat de citers slaan, blaast uw fluiten aan: 

laat de bel, laat de trom,  

laat de beltrom horen,  

Christus is geboren! 
 

Ziet, reeds staat de morgenster 

stralend in het duister, 

want de dag is niet meer ver, 

bode van de luister 

die ons weldra op zal gaan. 

Herders blaast uw fluiten aan  

Laat de bel, bim-bam, 

Laat de trom, rom-rom 

Keere om, keere om,  

laat de beltrom horen: 

Christus is geboren! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u een zalig 

kerstfeest en een vredevol en 

gezond 2021 toe. + 


