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Voel je de trilling diep van binnen 

Voel je de verwachting van de dag 

In de stilte van de wereld 

Wordt de vrede weer verwacht 

Geen oorlog meer maar grootse liefde 

Geen ruzie meer maar vooral begrip 

Onenigheid en disbalans 

Worden door vreugde aangetipt 

We wachten niet meer op de ander 

De stappen worden door onszelf gemaakt 

We reiken elkaar nu de hand 

Zodat onze harten worden aangeraakt 

Licht van buiten schijnt naar binnen 

Geef ons vertrouwen, hoop en kracht 

In de stilte van de wereld 

Wordt de vrede weer verwacht 
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THEMA: Verwacht je dat de vrede nog op aarde neerdaalt? 

 
 

LIED: Wij komen tezamen. 

Wij komen tezamen 

onder 't sterre-blinken 

een lied moet weerklinken 

voor Bethlehem. 

Christus geboren 

zingen d'engelenkoren. 

Refr.: Komt, laten wij aanbidden. 

 Komt, laten wij aanbidden. 

 Komt, laten wij aanbidden 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, 

Emmanuël. 

Wij willen geven, 

hart en geest en leven. 

Refr. 

  ***** 
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WOORD VAN WELKOM 

ONTSTEKEN VAN DE VIJFDE KAARS 

God, 

Doe ons een ster zien, 

zoals de wijzen uit het oosten, 

opdat we weten waar we u zoeken moeten 

in de wereld van vandaag. 

Laat ons een licht opgaan in deze dagen, 

opdat we ontdekken  

wat het kind in de kribbe ons laat zien: 

uw liefde en uw warmte, 

zomaar onverwacht tussen heel gewone mensen. 

 

MOMENT VAN VERGEVING 

Heer, we waren geen licht 

toen we de anderen uit de weg gingen  

omdat ze minder aangenaam waren. 

Heer, we waren geen licht 

toen we in ons oordeel hard waren 

en koppig aan ons eigen idee vasthielden. 

 

Heer, we waren geen licht  

toen we op medemensen jaloers waren  

en hen daarom uitsloten. 

Heer, we waren geen licht 

toen we aan ons slecht humeur toegaven 

en voor onze medemensen vervelend waren. 

Heer, we waren geen licht 

toen wij niet dankten voor een attentie van de andere. 

Heer, we waren geen licht  

toen we de anderen in hun werk stoorden  

omdat we onszelf belangrijker vonden. 
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Heer, we zijn geen licht  

als we uw Licht in ons leven  

niet laten schijnen. 

Voor al die keren  

dat wij lichten hebben gedoofd 

vragen wij u om vergeving. 

LIED: Eer zij God 

Eer zij God in deze 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 vree, kyrieleis. 

GLORIA IN EXCELSIS DEO (2x) 

  ***** 

 

GEBED 

Wat een geluk 

Als mensen licht kunnen opsteken bij elkaar: 

gezonden bij zieken, zieken bij gezonden; 

ouderen bij jongeren en jongeren bij ouderen. 

Wat een geluk 

Als je in de donkere wereld 

overal flakkerende vlammen ziet 

niet van oorlog, maar van vrede: 

plaatsen waar mensen hun licht opsteken. 
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Wat een geluk 

Als mensen delen wat zij bezitten 

met hen die evenveel recht hebben 

op een menswaardig bestaan. 

Wij kunnen samen het licht brandend houden. 

Het zal niet doven in kilte, 

in eigenbelang en ontwaarding van mensen, 

in martelingen en honger en dorst. 

Het licht dat ieder mens verlicht en verwarmt 

zal ongeschonden in ons branden. 

Wat een geluk 

dat ons daarvan een teken gegeven is: 

het licht van de wereld is ontstoken 

in Jezus van Nazareth, een mens zoals wij. 

 

EERSTE LEZING De Vrede 

Een boodschap op de app van Jozef en zijn bruid Maria. 

En beiden trokken via-via per ezel richting Bethlehem. 

Daar troffen zij een kille stal en Jozef sprak: Zo gaan die dingen,  

dat komt door de bezuinigingen. 

Maar ja, die heb je overal.. 

Er kwam één herder voor de Heer 

Er kwam één engel aangevlogen. 

Verder kwam door de Corona niemand! 

Maar men zag in den hoge 

die nacht, de kleine Beer. 

De wijzen kwamen op de fiets 

en brachten uit hun verre land ook geen gulle gaven mee,  

geen wierook geen goud en ook geen mirre – niets! 

Maria zei: Het zijn bepaald geen vrolijke omstandigheden. 

Verwacht je, Jozef, dat de vrede nog op de aarde nederdaalt? 

Ik hoop het maar, zei Jozef kort 

waant vrede is een afgeleide 

Waar sinds overoude tijden 

krachtdadig op bezuinigd wordt! 



LIED: Geboortelied 

De lucht is een wonder 

van schaduw naar licht, 

de aarde daaronder 

gaat open en dicht: 

een kind wordt geboren 

God weet waar vandaan. 

Misschien is Zijn naam 

wel te horen. 

GLORIA, GLORIA, GLORIA. 

Het schiet door het slapen 

van sterren en vuur, 

wij worden ontwapend 

en dit is het uur: 

een kind wordt geboren 

en huilt om bestaan. 

Misschien is Zijn naam  

wel te horen. 

GLORIA, GLORIA, GLORIA. 

 

De stomme vindt woorden, 

de blinde ziet weer; 

de dove gaat horen, 

geen dood is er meer: 

een kind wordt geboren 

en vrede breekt aan. 

Misschien is Zijn naam  

wel te horen. 

GLORIA, GLORIA, GLORIA. 

De nachten zijn dagen 

de zeeën nieuw land, 

de slang ligt verslagen 

de wolf is een lam: 

een kind wordt geboren  

een leven verstaan. 

Misschien is Zijn naam 

wel te horen. 

GLORIA, GLORIA, GLORIA. 

  ***** 

 

TWEEDE LEZING uit het evangelie van Lucas 2, 1-14 

In die tijd kondigde keizer Augustus het besluit af een volkstelling te 

laten houden. Deze eerste volkstelling vond plaats toen Quirinius 

gouverneur was in Syrië.  

Iedereen ging op weg naar de plaats waar hij vandaan kwam, om zich 

daar te laten inschrijven. Ook Jozef, hij trok van Nazareth in Galilea naar 

Judea, naar de geboortestad van Koning David, Bethlehem geheten, want 

hij stamde uit het koningshuis van David. 

In Bethlehem liet hij zich inschrijven samen met Maria, zijn verloofde, 

die in verwachting was. Juist toen ze in Bethlehem waren, was de tijd 

voor de geboorte gekomen, en Maria bracht een zoon ter wereld, haar 

eerste. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak voor 

dieren, want in de Herberg was er geen plaats voor hen. 
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LIED: 't Is geboren 

Refr.: 't Is geboren het Goddelijk Kind,      

 komt, herders, speelt op uw feestschalmeien; 

 't Is geboren het Goddelijk Kind,      

 dat ons allen zozeer bemint.          

 

'k Zie een engel die daar gezwind, 

dalend over de groene weiden, 

'k Zie een engel die daar gezwind, 

bij hun schaapjes de herders vindt.  Refr. 

Schrikt niet herders, wees blij gezind,      

laat nu uw schaapkens in die valleien!     

Schrikt niet herders, wees blij gezind, 

nu gij daar de Verlosser vindt.   Refr. 

In een stal ligt dat Goddelijk Kind, 

op wat stro moet 't Zijn leden spreien. 

In een stal ligt dat Goddelijk Kind, 

waar Zijn moeder 't in doekjes windt.  Refr. 

  ***** 

 

In de omgeving daar waren herders die ‘s nachts onder de blote hemel de 

wacht hielden bij hun kudden. Opeens stond er een engel bij hen, en de 

glorie van de Heer omstraalde hen.  

Ze werden verschrikkelijk bang, maar de engel zei tegen hen: Wees niet 

bang. Luister, ik breng jullie groot nieuws dat het hele volk erg blij zal 

maken. Zojuist is in de stad van David voor jullie een redder geboren: 

Christus, de Heer. Hieraan kun je hem herkennen. Je zult een kindje 

vinden dat gewikkeld is in doeken en in een voederbak ligt. 

Plotseling was er bij de engel een grote groep andere engelen uit de 

hemel. Zij prezen God en zeiden: Eer komt toe aan God in de hoge hemel 

en vrede op aarde aan de mensen die in Gods gunst staan. 

 

WOORD TER OVERDENKING 

 

MOMENT VAN STILTE 
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GELOOFSBELIJDENIS:  

Pr.: 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. 

Allen: 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! 

 

 

GEBEDEN 

Laten wij nu samen bidden. 

Bidden betekent uitspreken 

wat in het diepste van je hart leeft. 

We richten ons in dat gebed 

tot God die wij onze Schepper en Vader noemen. 

Laten wij bidden voor de werkers van het elfde uur, 

voor hen die in de marge leven 

van onze maatschappij en van de wereld van welvaart: 

dat zij rechtvaardigheid mogen ondervinden 

en mogen ervaren dat de wereld van iedereen is, ook van hen.  

Laten wij bidden voor de werkers van het eerste uur, 

voor de hard werkende mensen: 

dat zij dankbaarheid mogen voelen voor wat zij krijgen, 

dat zij niet jaloers of afgunstig zijn op wat anderen krijgen, 

maar zouden beseffen: de wereld is van iedereen.  

Laten wij bidden voor de leiders van deze wereld: 

dat zij niet de taal van de economie en het eigenbelang zouden spreken, 
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maar wel de taal van de menselijkheid en de taal van de echte 

rechtvaardigheid.  

Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen  

om het Corona-virus en zich zorgen maken over zichzelf en over  

de mensen die hen dierbaar zijn.  

Geef wijsheid en moed aan hen die verantwoordelijkheid dragen  

over anderen in deze moeilijke periode. 

Schenk genezing en kracht aan alle zieken, aan hen die alleen zijn,  

zonder vrienden of familie. 

Sterk allen die werken in ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, in huizen 

waar kwetsbare mensen wonen, in scholen en kinderdagverblijven. 

Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn op in uw vrede,  

en troost allen die om hen rouwen. 

- eigen intenties - 

Altijd aanwezige God, wees aanwezig in ons doen en laten, 

vuur ons aan en maak ons tot onvermoeibare ijveraars 

voor liefde, vrede, rechtvaardigheid en duurzaamheid, 

nu reeds vandaag, 

maar ook morgen 

en alle dagen van ons leven. Amen 

COLLECTE / KLAARMAKEN VAN DE TAFEL  

GEBED OVER DE GAVEN 

Bidt allen dat ons offer aanvaard kan worden door God, de almachtige 

vader. 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. 

 

LIED: Stille nacht 

Stille nacht, heilige nacht. 

Davids Zoon, lang verwacht. 

Die miljoenen eens zaligen zal, 

wordt geboren in Bethlehems stal. 

Hij der schepselen Heer,     

Hij der schepselen Heer. 
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Hulp’loos Kind, heilig Kind, 

dat zo trouw, zondaars mint. 

Ook voor mij hebt G'Uw rijkdom ontzegd. 

Wordt G'op stro en in doeken gelegd. 

Leer m'U danken daarvoor, 

leer m'U danken daarvoor. 

Stille nacht, heilige nacht. 

Vreed' en heil, wordt gebracht 

aan een wereld verloren in schuld. 

Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

Amen, Gode zij eer, 

Amen, Gode zij eer. 

  ***** 

TAFELGEBED 

ONZE VADER:  

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. 

 

KERSTWENSEN 

COMMUNIE 

Iedereen die in het breken van het Brood het lichaam van Jezus erkent  

en beleefd, wordt van harte uitgenodigd om dit Sacrament te ontvangen. 

Wilt u dan uw handen ontvangend openhouden. 
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Als u niet bekend bent met dit Sacrament maar wel een teken van 

verbondenheid wilt geven, dan wordt u uitgenodigd ook naar voren te 

komen, dan zullen wij elkaar het goede toewensen met een handdruk. 

 

LIED: Het nieuwe begin 

Dit is de nacht van vrede op aarde; 

dit is de nacht van ‘t nieuwe begin. 

Gods Zoon wordt mens om ons te bevrijden, 

opdat ook wij gaan gelijken op Hem. 

Refr.: Blijf niet staren naar vroegere dagen, 

 sta niet stil in de tijd van voorbij. 

 Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen. 

 ‘t Is al begonnen, merk je het niet. 

God gaat met ons de wereld vernieuwen, 

Hij geeft zijn Zoon als een licht voor ons uit. 

Mens zijn als Hij, verlossend, bevrijdend; 

vrede waai uit! Deze nacht: nieuw begin.  Refr. 

Gods Zoon wordt mens, nieuw leven op aarde; 

Hij is met ons, weg dan schaduw van dood. 

Twijfel verdwijn, iets nieuws gaat beginnen: 

leven, voor-goed, in Zijn vrede, Zijn naam.  Refr. 

  ***** 

LIED: Away in a Manger 

Away in a manger,  

no crib for a bed. 

The little Lord Jesus, 

 laid down his sweet head. 

The stars in the bright sky  

looked down where he lay. 

The little Lord Jesus  

asleep on the hay. 

Ergens in een kribbe 

Ergens in een kribbe,  

geen wiegje om in te slapen, 

Legde de kleine Here Jezus  

zijn hoofdje neer. 

De sterren aan de heldere hemel 

zagen waar hij lag, 

De kleine Here Jezus  

slapend op het hooi. 
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The cattle are lowing,  

the baby awakes, 

but little Lord Jesus,  

no crying he makes. 

I love thee, Lord Jesus!  

Look down from the sky, 

and stay by my side  

until morning is nigh. 

Be near me, Lord Jesus;  

I ask thee to stay 

close by me forever,  

and love me, I pray. 

Bless all the dear children  

in thy tender care, 

and fit us for heaven,  

to live with thee there. 

  ***** 

 

 Het vee begint te loeien,  

het kindje ontwaakt, 

maar de kleine Here Jezus  

schreit niet. 

Ik hou van u Here Jezus!  

Zie neer vanuit den hoge 

en blijf aan mijn zijde  

tot de morgenstond komt. 

 Here Jezus, wees mij nabij;  

ik bid u voor altijd 

aan mijn zijde te blijven  

en van mij te houden. 

Zegen alle lieve kinderen  

met uw liefdevolle zorg,  

en maak ons klaar voor de hemel,  

om daar met u te verblijven.  

   *****

GEBED 

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.  

 

INFORMATIE 

ZEGENWENS 
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SLOTLIED: Vrede komt 

Vrede komt, vrede komt,  

Jezus is ons geboren. 

Vrede komt, macht verstomt,  

niemand gaat meer verloren. 

Bethlehem, je herders houden de wacht. 

Zingen een lied en brengen Gods eer,  

horen de eng’len: zacht. 

Slaap, kindeke, slaap, mijn kindeke, 

slaap in de donkere nacht. 

Slaap, kindeke, slaap, mijn kindeke, 

slaap in de donkere nacht. 

Liefde krom, God, waarom? 

Waar is vrede gebleven? 

Hier, daar, kind in gevaar, 

mensen van huis verdreven. 

Bethlehem, je herders vluchten vermomd. 

Zwijgen, verlaten, geen voet aan de grond, 

hun stem is verstomd. 

Waakt, kinderen, waakt, o kinderen, 

waakt tot de morgenstond. 

Waakt, kinderen, waakt, o kinderen, 

waakt tot de morgenstond. 

Vrede komt, vrede ziet,  

vrede zal overwinnen. 

Vrede, vrede komt 

als wij aan vrede beginnen. 

Bethlehem, je brengt ons allen bijeen. 

Vrolijk, ontwapend zingen wij zacht: 

God is geboren vannacht. 

God geboren, God is geboren, 

God is geboren vannacht! 

God geboren, God is geboren,  

God is geboren vannacht! 

  ***** 
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GEDACHTE:  

Een weg van vrede 

Wanneer ik tot Uw kribbe nader 

kom ik dan binnen bij U 

of komt U binnen bij mij? 

Wanneer ik tot Uw kribbe nader 

breng ik dan de geschenken mee 

of is het juist andersom? 

Wanneer ik tot Uw kribbe nader 

blijf ik dan even maar, om U te laten rusten, 

of ga juist ik weer uitgerust op pad? 

Wanneer ik tot Uw kribbe nader 

weet ik wat U te wachten staat. 

Weet U wat mij te wachten staat. 

Wanneer ik van Uw kribbe wegga, 

achterwaarts, om U nog lang te zien, 

laat ik de staldeur op een kier staan. 

Een streep verblindend licht vanaf Uw kribbe 

markeert de weg waarop mijn voeten gaan. 

Een pad van zekerheid. Een weg van vrede. 

 

 

 

Bronvermelding: 
- de Bijbel 

- Troostgeschenk  

- Preken en bidden in het Lucas jaar. 

- 4ingen 

- Kerknet 

- Gebed van Franciscus van Assisi 

- Heer hoor van mij – Jos Brink 

 

 

De volgende eigentijdse viering is op zaterdag 9 januari 2021  

om 19.00 uur in de St. Jan. 
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Christ v.d.Eijnden S.C.J., 

het eigentijdskoor Iduna  

en combo o.l.v. Astrid 

en de tekstgroepen 

wensen u een zalig kerstfeest 

en een vredevol  

en gezond 2021 toe. 

 


