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VOORPROGRAMMA 
 
Nu zijt wellekome 
 
Nu zijt wellekome, Jezu, 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 de Heilige 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; 
Bet’lem is de stede, waar ‘t is geschied voor waar:  
Kyrieleis. 
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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, gedekt met wat hooi 

’t Lag in een kribbe gedekt 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. 
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Stille Nacht, Heilige 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 alleluia 
galmt het luide van verre na: 
Jezus de redder ligt daar (2x). 
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DE VIERING 
 
Openingslied: Wij komen tezamen 
 
Wij komen tezamen onder ‘t sterre-blinken. 
Een lied moet weerklinken voor Betlehem. 
Christus geboren, zingen d’engelenkoren. 
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, 
Komt laten wij aanbidden onze Heer. 
 
Drie wijzen met wierook, kwamen er van verre, 
zij volgden zijn sterre naar Betlehem.  
Herders en wijzen komen Jezus prijzen. 
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, 
Komt laten wij aanbidden onze Heer. 
 
Ook wij uitverkoren mogen U begroeten 
en kussen uw voeten, Emmanuel. 
Wij willen geven hart en geest en leven. 
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, 
Komt laten wij aanbidden onze Heer. 
 
 
Welkom 
 
 
Schuldbelijdenis 

P:  Wij zijn naar hier gekomen vol goede wil. Maar wij zijn maar 
mensen en onze goede wil wordt wel eens op de proef gesteld 
en dan laten we het vaak afweten. Laten we in alle eenvoud aan 
God en elkaar onze tekortkomingen bekennen. 

  
Kerstmis is het feest van de vrede. Maar in onze wereld is er niet 
overal vrede. En wijzelf kunnen zo moeilijk met elkaar in vrede 
leven. Daarom vragen wij: Heer, ontferm U over ons. 

 
A: Heer, ontferm U over ons. 
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P: Kerstmis is het feest van Gos goedheid en liefde die door Jezus 
onder de mensen komt. Maar wij zijn niet altijd goed. Wij zijn 
soms lastig en ondankbaar. 
Daarom vragen wij: Christus, ontferm U over ons.  

 
A: Christus, ontferm U over ons. 
 
P: Jezus is geboren om een licht te zijn voor alle mensen. 

Maar in onze wereld is nog veel duisternis en we zijn niet altijd 
licht voor elkaar. Daarom vragen wij: Heer, ontferm U over ons. 

 
A: Heer, ontferm U over ons. 
 
P: Geef ons een nieuwe kans, God, en laat uw licht in ons leven 

schijnen. Vergeef ons wat we verkeerd deden. Laat tussen ons 
alles goed worden, dan kan Uw Zoon opnieuw in ons mens 
worden.  

A: Amen. 
 
 
Lied: Eer zij God in onze 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 Excelcis Deo (2x) 
 
Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs. 
Geef in onze levensdagen 
peis en vree, kyrieleis 
Gloria in Excelcis Deo (2x)  
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Gebed  
 
 
Er waren eens zeven sterren… 

Er waren eens zeven sterren, hoog aan de 
hemel in een donkere nacht. Ze hingen naast 
elkaar. Zeven sterren op een rij. Ze keken 
naar beneden.  
‘Wat is het toch donker,’ zuchtte de eerste 
ster. ‘Zouden de mensen ons wel zien, daar 
beneden? Ik zie ze niet zo vaak naar 
omhoog kijken. Zoveel zorgen aan hun 
hoofd.’ 
‘En ik,’ zei de tweede ster, ‘ik, ik zou graag heel 
veel groter zijn. Zo groot, dat de kinderen op de 
aarde me altijd kunnen zien. En dan hoeven ze ‘s 
nachts niet meer bang te zijn in het donker.’ 
‘Hm,’ mompelde de derde ster. ‘Ik zeg het niet graag, maar ik vind 
het heel erg dat we zover van de aarde zijn. En dan vergat ik nog te 
zeggen dat we ook geen warmte kunnen geven en dat we echt niet 
veel licht uitstralen ...’  
‘Juist,’ knikte de vierde ster. ‘Heel juist. Zo zien de mensen niet, dat 
het licht altijd sterker is dan het donker. We zouden ze moeten 
vertellen dat de nacht niet altijd duurt.’  
‘En’ zei de vijfde ster, ‘we zouden ze over nog iets moeten vertellen. 
Over dat kindje dat geboren is. Nu is hij nog klein, maar wat zal er 
veel veranderen als hij groter wordt! Hij weet wat vrede is en wat het 
juiste is. Hij weet wat hoop en vertrouwen is. Want hij, hij komt uit het 
hart van God.’  
‘Misschien,’ zei de zesde ster nadenkend, ‘misschien moeten we de 
mensen helpen om hem te vinden. Niemand kent dat kleine dorp 
Bethlehem.’  
‘Ik heb een idee,’ riep de zevende ster vrolijk. ‘Laten we ons licht 
bundelen. Samen geven we licht voor zeven. Zo vallen we zeker op 
tussen de andere sterren en laten we het licht meteen de goede kant 
op schijnen.’  
‘Doen we,’ schitterde de eerste ster. ‘We reizen van hieruit naar 
Bethlehem en gaan samen stralen boven de stal waar Jezus 
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geboren werd. Misschien kunnen we zo ook wat dichter bij de aarde 
komen.’  
‘Maar dan moeten de belangrijkste sterren wel op hun plaats blijven,’ 
zei de tweede ster. ‘Stel je voor dat de karavanen in de woestijn en 
de schepen op zee anders de weg kwijtraken. En als we de mensen 
op aarde de weg hebben gewezen, gaan we allemaal terug. Terug 
naar ons eigen plekje.’  
‘Goed idee,’ knikte de derde ster. ‘Verder zal Jezus hen wel de weg 
wijzen naar een wereld die beter wordt. Jezus zal de mensen 
voordoen hoe ze op een goede manier kunnen samenleven.’  
‘Klaar om te vertrekken?’ vroeg de vierde ster. ‘Laat ons maar eerst 
eens zien aan de mensen, dan komt de rest vanzelf. Klaar? Hou jullie 
allemaal maar stevig vast aan mij. Lieve mensen, daar komen we!’ 
 
 
Lied: Gloria Hij is geboren 
 
De sterren stonden als een teken aan de hemel, 
de sterren stonden als een teken aan de wand.  
Er klonk een heerlijk lied in veelvoud uit de hemel, 
toen voor de wereld werd geschreven in het zand: 
 
Refrein: Gloria, Gloria, Hij is geboren 
 Gloria, Gloria, Christus de Heer, 
 Gloria, Gloria, juichen de koren  
 Gloria, Gloria, geef God de eer. 
 
De herders wachtten eenzaam wakend bij de vuren,  
toen Jezus kwam en ons de troost en vrede bracht. 
Een engelbode wees hen binnen Bethlehems muren, 
zo werden herders tot getuigen in de nacht.  
 
In Effatha is het verspreid naar alle streken, 
in Bethlehem is het gegaan van mond tot mond, 
geboren is een kind van God, een zichtbaar teken, 
die uit de hemel nu de grote herder zond.   
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Evangelie volgens Lucas 
 
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 ging naar de stad waar hij vandaan kwam, om 
zich daar te laten inschrijven. Zo ging ook Jozef op weg. Omdat hij 
behoorde tot de familie van David en een afstammeling van hem 
was, ging hij van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de 
stad van David, die Bethlehem 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 zou 
worden. Zij schonk het leven aan een Zoon, 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 o hen:. ‘Wees maar niet bang, 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 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.’ 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
Overweging 
 
 
Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. 
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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. 
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 eeuwig leven.  
Amen. 
 
 
Voorbede en intenties – de intentiekaars wordt aangestoken 
 
 
Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel 
 
 U kunt uw gaven via de  
 GIVT app doneren of 
 in de collectemandjes. 
 
 
 
 
Offerandelied: It’s a birthday 
 
Refrein: It’s a birthday, it’s a birthday 
 It’s a birthday of the everlasting Holy Lamb 
 It’s a birthday, it’s a birthday 
 It’s a birthday of the Holy Lamb 
 
In Bethlehem so far away – Glory Hallelu 
A babe was born on Christmas day – Glory Hallelu 
 
The shepherds saw the star so bright Glory Hallelu 
When they were in the fields at night Glory Hallelu 
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Bereiding van de gaven 

P: Bidt, broeders en zusters … 
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. 
 
Gebed over de gaven 
 
Eucharistisch gebed 

P: De Heer zal bij u zijn. A: De Heer zal u bewaren. 
P: Verheft uw hart. A: We zijn met ons hart bij de Heer. 
P: Brengen wij dank aan  A: Hij is onze dankbaarheid 
 de Heer, onze God.   waardig. 
 
P: 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 Christus onze Heer. 
In het mysterie van zijn geboorte dat wij heden vieren, is Hij die 
als God onzichtbaar is, zichtbaar onder ons verschenen; vóór 
alle tijden geboren uit de Vader is Hij onze tijd binnengegaan. 
Wat vervallen is richt Hij weer op, heel de schepping wordt 
hersteld en de verdwaalde mens roept Hij terug naar het 
Koninkrijk der hemelen. Daarom met alle engelen loven wij U en 
zeggen vol vreugde: 

 
A: Heilig, heilig, heilig de Heer, 

de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in den hoge. 

 
P: Gezegend Hij die komt: Jezus Christus de Heer, door U 

gezonden naar deze wereld de vriend van de armen en de 
kleinen. 
Hij is gekomen om ons ten voorbeeld te zijn in liefde voor U en 
voor elkaar. Hij is gekomen om van ons weg te nemen het 
kwaad dat vriendschap verhindert en de haat, die het geluk van 
de mensen in de weg staat.   
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Hij heeft ons zijn heilige Geest beloofd om met ons te zijn van 
dag tot dag opdat wij zouden leven van uw leven. 
 

A: Gezegend Hij die komt in de naam des Heren 
Hosanna in den hoge. 

 
P: God, onze Vader, wij bidden U: zend nu uw Geest uit over deze 

gaven, brood en wijn, dat zij voor ons worden het Lichaam  
en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
Want op de avond voor zijn lijden en dood, toen Hij maaltijd hield 
tezamen met zijn leerlingen, heeft Hij een teken gesteld van 
oneindige liefde. 
Hij nam het brood in zijn handen, zegende U en  
dankte U. Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen  
met de woorden: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS  

MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 
A: Hij heeft zich voor ons prijsgegeven 

Jezus Christus, onze Heer. 
 
P: Zo nam Hij ook de beker met de wijn 

dankte U nogmaals en liet hem rondgaan  
met deze woorden: 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 VEGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ 

TE GEDENKEN. 

 
A: Hij heeft zich voor ons prijsgegeven 

Jezus Christus, onze Heer. 
 
P: God, onze Vader, bron van liefde zo gedenken wij op deze dag 

de dood en de verrijzenis van Jezus, Uw Zoon de Bevrijder van  
deze wereld.  
Hij heeft zichzelf prijsgegeven, uitgeleverd in onze handen ja, Hij 
is ons offer geworden om ons opnieuw te richten op U. 
 

A: Hij heeft zich voor ons prijsgegeven 
tot glorie van Uw Naam.  
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P: Verhoor ons, Heer onze God en schenk uw Geest van liefde 
aan allen die deelnemen aan deze maaltijd, opdat uw kerk in 
eenheid groeien mag tezamen met de bisschop van Rome, paus 
Franciscus met onze bisschop Johannes en alle bisschoppen 
van de wereld en tezamen met allen, die geroepen zijn tot de 
dienst voor heel uw volk op deze aarde. 
 

A: Wij vormen tezamen één lichaam 
tot glorie van uw Naam. 
 

P: Vergeet niet onze broeders en zusters die een bijzondere plaats 
innemen in ons hart en vergeet niet hen die wij tekort doen. 
Herinner U degenen die gestorven zijn en neem hen vol liefde 
op in uw woning. 
 

A: Wij vormen tezamen één lichaam 
tot glorie van uw Naam. 
 

P: Wij vragen U: breng ons bijeen op uw dag tezamen met de 
maagd Maria, de moeder van uw Zoon en van ons allen die in 
Hem geloven en laat ons delen in de glorie van uw rijk.  
Dan zullen allen die in vriendschap verbonden zijn met Jezus 
Christus, onze Heer, U blijven loven en prijzen tot in eeuwigheid. 
 

A: Wij vormen tezamen één lichaam 
tot glorie van uw Naam. 
 

P: 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 tot in eeuwigheid. 
 

A: Amen 
 
P: Laten wij bidden tot God onze Vader 

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:  
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A: 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. 

 
P: Verlos ons Heer van alle kwaad, geef vrede in onze dagen dat 

wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van 
zonden en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de 
komst van Jezus Messias, Uw Zoon. 

 
A: Want van U is het Koninkrijk  

en de Kracht en de Heerlijkheid in Eeuwigheid. Amen. 
 
P: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 
 ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze 

zonden maar op het geloof van Uw Kerk; vervul uw belofte: geef 
vrede in Uw Naam en maak ons één. 
Gij, die leeft in eeuwigheid, 

 
A: Amen. 
 
 

Vredeswens 
 
 

Lied: Vrede in alle talen 

Vrede in alle talen,  
de hele wereld door. 
Vrede kent zo veel woorden.  
Vrede komt overal voor. 
Mir, pace, peace en fred,  
Friede, ronge, sholem, 
Damai, baris, la paix.  
Wie geeft de vrede stem.  
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Lam Gods 
 
P: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld 
A: Ontferm U over ons 
 
P: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld 
A: Ontferm U over ons 
 
P: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld 
A: Geef ons de vrede 
 
P: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 
 Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld 
 

A: Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 
 maar spreek en ik zal gezond worden. 
 
 
Communie 
 
 
Communielied: Mary’s boychild  
 

Long time ago in Bethlehem,  
so the Holy Bible say 
Mary’s boy child Jesus Christ  
was born on Christmas day 
 

Refrein:  

Hark now hear the angels sing, a new king born today, 
And man will live for evermore because of Christmas day. 
Trumpets sound and angels sing, listen to what they say: 
That man will live for evermore, because of Christmas day. 
 
While shepherds watched their flocks by night,  
they saw a bright new star 
They heard a choir sing,  
the music seemed to come from far. Refrein  
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There they find a little nook  
in a stable all forlorn 
And in a manger cold and dark  
Mary’s little boy was born.  Refrein 
 
 
Lied: Go tell it on the mountain 
 
Refrein: Go, tell it on the mountain, 

Over the hills and everywhere 
Go, tell it on the mountain, 
That Jesus Christ is born. 

 
While shepherds kept their watching 
on silent flocks by night 
Behold throughout the heavens 
There shone a holy light.  Refrein 
 
The shepherds feared and trembled, 
When lo! above the earth, 
Rang out the angels chorus 
That hailed the Savior’s birth.  Refrein 
 
Down in a lowly manger 
The humble Christ was born 
And God sent us salvation 
That blessèd Christmas morn. Refrein 
 
 
Gebed 
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Lied: Oeri, Oeri, Oera 
 
Refrein: Oeri, oeri, oeri, oera. Oeri, oeri, oeri, oera 
 Oeri, oeri, oeri, oera. Oeri, oeri, oeri, oera  
 Oeri, oeri, oeri, oera.  
 Pam, pam, pam, pam, pam, para pam pam 
 Pam, pam, pam, pam, pam, para pam pam, 
 La la la la la la la 
 
Z: Geboren wordt een kindje klein, een kindje klein. 
 Geboren wordt een kindje klein, een kindje klein. 
Z: Hoe zal hij heten? Emmanuel. 
 Hoe zal hij heten? Emmanuel. Hoe zal hij heten?  
 Emmanuel. Kom kindje kom. 
 
Refrein 
 
Z: Zijn moeder Maria is in Bethlehem, timmerman is zijn vader. 
 Zijn moeder Maria is in Bethlehem, timmerman is zijn vader. 
Z: Hoe zal hij heten? Emmanuel. 
 Hoe zal hij heten? Emmanuel. Hoe zal hij heten?  
 Emmanuel. Kom kindje kom. 
 
Refrein 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zegen  
 
Slotlied: 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? 
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Refrein: Laat de citers slaan 
 blaast uw fluiten aan         
 laat de bel, laat de trom 
 laat de bel, trom 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 zingt gij niet?  Refrein 
 
Ondanks winter, sneeuw en ijs  
bloeien alle bomen 
want het aardse paradijs  
is vannacht gekomen. 
Elke vogel zingt zijn lied, 
Herders waarom zingt gij niet? Refrein 
 
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 
Kere om, kere om 
Laat de bel, trom horen 
Christus is geboren. 
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Wij wensen u een  

 

ZALIG  KERSTFEEST 
 

 


