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Liederen voor de viering 
 

♫ Jozef kan niet slapen 
 

♫ ’t is geboren 
Refrein:  ‘t Is geboren het godd’lijk Kind,  
    komt herders speelt op uw feestschalmeien! 
    ‘t Is geboren het godd’lijk Kind, 
     dat ons allen zo teer bemint. 
 
‘t Ligt op doeken, ‘t ligt op hooi, ‘t is zo arm in zijn kleine kribbe. 
‘t Ligt op doeken, ‘t ligt op hooi, ‘t is zo arm, maar zo wondermooi.   
Refrein: 
 
Zie Maria zit stil terneer, Jozef waakt bij het slapend kindje. 
Zie Maria zit stil terneer, Jozef waakt bij ons aller Heer.                      
Refrein: 

Opening 
 

♫ Openingslied: Wij komen tezamen 

Wij komen tezamen onder ‘t sterreblinken. 
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem. 
Christus geboren zingen d’eng’lenkoren. 
Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, Dominum. 
 
Drie wijzen met wierrook kwamener van verre. 
Zij volgden zijn sterre naar Bethlehem. 
Herders en wijzen komen Jezus prijzen. 
Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, Dominum. 
 
Ook wij uitverkoren mogen U begroeten. 
En kussen uw voeten, Emmanuel. 
Wij willen geven hart en geest en leven. 
Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, Dominum. 
 
Kruisteken en begroeting 
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Bij de eucharistieviering doe je mee! Daarom word je aan 
het begin van de viering begroet. Je bent te gast bij Jezus. 
Hij nodigt je uit. Daarom word je in Gods naam begroet: de 
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als teken 
dat je je laat begroeten door Jezus maak je ook zelf een 
kruisteken. 

 
Openingswoord  
Op deze avond zoeken we bij elkaar wat warmte, wat geluk en vrede. 
Want het is soms zo donker in onze wereld, in ons eigen bestaan.  
We zoeken naar een bemoedigend woord.  
Daarom vertellen we elkaar het verhaal van een kind,  
dat in de stal werd geboren.  
Niet zomaar een kind, maar God-met-ons: Jezus. 
We vieren hier samen  met maar weinig mens en met u via de 
livestream, kleine en grote mensen om de geboorte van Jezus te 
vieren. Samen vieren geeft je kracht en moed. Wij hopen dat het een 
fijne viering mag worden voor iedereen. 
 
Gebed om ontferming 

 

We mogen even nadenken over onszelf: zijn we 
altijd wel aardig geweest? Wij vragen God 
vergeving om het  goed te maken tussen ons.  

Pr. Heer, die alle volkeren het heil hebt laten aanschouwen  
en het geluk hebt laten komen 
voor allen die oprecht zijn van hart, ontferm U over ons. 
Allen: Heer, ontferm U over ons. 
 
Pr. Christus, die de afstraling zijt van Gods heerlijkheid  
en tot erfgenaam zijt gemaakt van al wat bestaat,   
ontferm U over ons. 
Allen: Christus, ontferm U over ons. 
 
Pr. Heer, door wie de Geest over ons is uitgestort  
om door uw genade gerechtvaardigd te worden,  
ontferm U over ons. 
Allen: Heer, ontferm U over ons. 
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Pr. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  
onze zonden vergeven 
en ons geleiden tot het eeuwig leven.   Allen: Amen. 
 

♫ Kyrie 
Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U over ons 
Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U over ons 
 
Christus, ontferm U, Christus, ontferm U,  
Christus, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U, Christus, ontferm U,  
Christus, ontferm U over ons. 
 
Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer ontferm U over ons 
Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer ontferm U over ons 
 
 

♫ Eer zij God in deze dagen 

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. 
 

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 excelsis Deo 

 
Openingsgebed  
 

 

We danken God en bidden tot Hem dat Hij ons 
door Zijn Woord mag bezielen en ons allen mag 
raken in ons hart. 
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Rond het Woord 

 
 
Eerste lezing is uit Jesaja        Jes., 9, 1-3. 5-6 

 

 
In de Bijbel staan verhalen over God en 
mensen. De eerste lezing komt uit het 
Oude Testament, zo noemen we het 
gedeelte van de Bijbel dat gebeurde 
voordat Jezus geboren was. 
 

 
Het volk dat wandelt in de duisternis ziet een helder licht; 
een glans straalt over hen die wonen in het land van de dood.  
Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot. 
Voor uw aanschijn zijn zij vrolijk als mensen  
die opgewekt zijn bij de oogst of jubelen bij het verdelen van de buit. 
Want het juk dat zwaar op hem drukt, het blok dat ligt op zijn nek, 
en de stok van zijn drijver hebt Gij stuk gebroken  
als in de dagen van Midjan.  
Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons geschonken; 
Hem wordt de macht op de schouders gelegd  
en men noemt Hem: Wonderbare Raadsman,  Goddelijke Held,  
Eeuwige Vader, Vredevorst. 
Een grote macht en een onbeperkte welvaart  
zullen toevallen aan Davids troon en aan zijn koninkrijk, 
zodat het gegrondvest zal zijn en stevig gebouwd op recht en 
gerechtigheid van nu af tot in eeuwigheid. 
De ijver van de Heer der Hemelse Machten brengt het tot stand. 
 
Woord van de Heer   Wij danken God 

 

 

 

We luisteren naar het Woord van God zoals dat 
ons wordt verteld vanuit de Bijbel. We proberen 
te begrijpen wat God ons hiermee wil zeggen. 
 

http://www.nukleuren.nl/jeruzalem.h
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♫  Lied: Vrolijk Kerstfeest iedereen 
 

(als het kan, kunt u gaan staan) 
Lezing uit het heilig Evangelie volgens Lucas 2,1-14  

 

Het Evangelie komt uit het Nieuwe 
Testament, zo noemen we het gedeelte van 
de Bijbel dat vertelt over God in het leven,  
de dood en de verrijzenis van Jezus.  
Uit eerbied voor Jezus staan we daarbij. 
Evangelie betekent: goed nieuws.  

 
Pr. De Heer zij met u   Allen: en met uw geest 
Pr.  Lezing uit het Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas. 
Allen Lof zij u, Christus. 
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 Nazaret 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.  
Ze schrokken er erg van. Maar de engel sprak tot 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.” 
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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.” 
Woord van de Heer - Wij danken God 
 

♫Acclamatie : Het boek is geopend. 
 
 
Overweging 

 

De pastor legt uit dat de verhalen uit de Bijbel  
steeds iets nieuws te vertellen hebben 
voor ons eigen leven.  
Er na zijn we nog even stil  
om daar zelf over na te denken 

 

♫Lied: Er is een kindeke geboren 
Er is een Kindeke geboren op d’aard; 2x 
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal; 2x 
 
‘t Kwam op de aarde en ‘t had er geen huis; 2x 
‘t Kwam op de aarde en ‘t droeg al zijn kruis; 2x 
 
Er is een kindeke geboren in ’t strooi 2x 
’t Lag in een kribbe gedekt met wat hooi. 2x 
 
Geloofsbelijdenis   (als het kan, kunt u gaan staan) 

 

 
Ons geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest verbindt ons met alle christenen. We gaan 
nu staan en spreken het tegelijk met elkaar uit.  

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, 
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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 

 
De voorbede  (we vouwen onze handen) 

 

In ons gebed praten we met God  
en brengen zo onze dank, al onze zorgen en 
vragen bij Hem. 

Voorbede voor de gemeenschap en intenties  –  en afsluitend gebed 
 
Na iedere voorbede zingt het koor: 

♫ Ik bid voor jou, jij bidt voor mij, 
nu wij vanavond hier voor U staan. 

 
Rond de Altaartafel 

 

Misdienaars dragen de gaven aan 

 

De priester/diaken bereidt onze gaven van 
brood en wijn aan de Tafel.  

 

♫Offerandelied: Sterretje 
 
Bij het aandragen van de gaven 
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. 
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Gebed over de gaven  
 

 Met deze woorden danken en prijzen wij God  
voor het geweldige geschenk  
dat Hij ons in Jezus gegeven heeft.  
Uit eerbied gaan wij staan.  

 
Het Eucharistisch Gebed (XI)    (als het kan, kunt u gaan staan) 
 
Pr. De Heer zij met u. Allen En met uw geest. 
Pr. Verhef 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. 
 
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, heilig is de Heer 
De God van de hemelse machten 
Hemel en aarde zijn vol van Uw heerlijkheid 
Hosanna in de hoge 
Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer 
Hosanna in de hoge   2x 
 



10 

 

 

De priester herhaalt de gebaren en zegt de 
woorden van Jezus zelf tijdens het laatste 
Avondmaal. Het brood en de wijn worden voor 
ons zijn Lichaam en zijn Bloed. 

 
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 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 éne 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. 
 
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. 
 

Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons.  
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Allen  Goede God, wij loven U,  Goede God, wij danken U. 
 

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 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 paus Franciscus, aan onze bisschop Johannes 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, met de heilige Adrianus en Clara en Franciscus en met alle 
heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij U zijn.  
 

Pr.: 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. 
 

(als het kan, kunt u gaan staan) 
Het Gebed van de Heer 

  

 
Dit gebed heeft Jezus ons geleerd. De woorden 
staan opgeschreven in het Evangelie volgens 
Mattheüs, in hoofdstuk 6, 9-13. 

 
Pr.  Laten wij bidden tot God onze Vader 

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 
Allen  Onze Vader, die in de hemel zijt 

uw naam worde geheiligd; uw rijk kome;  
uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.  
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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, 
terwijl wij 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 

 
Vredewens    

 

We wensen elkaar de vrede van Christus. 
In de kerk knikken wij  elkaar toe.  
Thuis geven wij elkaar een hand. 
We beloven zo ons best te doen  
om de vrede te bewaren. 

 

♫ Vredeslied: Een rivier vol van vrede 
 
Bij het breken van het Brood    
Pr. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
Allen  ontferm U over ons.  (2 x)  
Pr.  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
Allen  geef ons de vrede. 
 
Uitnodiging tot de heilige Communie  
Pr.    Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 
    Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de 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 : Hoe leit dit kindeke 
Hoe leit dit Kindeke hier in de kou.  
Ziet eens hoe alle Zijn ledekens beven.  
Ziet eens hoe dat Het weent en krijt van kou. 
 
Refrein: Na,na,na,na,na,na, Kindeke teer. 
Ei, zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer. 
 
Sa, ras dan, Herderkens, Komt naar de stal: 
Speelt op de vedelkens voor dit teer Lammeke; 
Speelt er dan zachtjes tot Het slapen zal!  Refrein: 
 
En gij, o engeltjes, komt naderbij: 
Zingt dan uw liedekens voor dit lief Kindeke: 
Wilt Het vermaken met uw melodij:     Refrein: 
 

♫ Lied: Maria’s zoon 

 

♫ 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.   2x 
 
hulpeloos Kind, heilig Kind, dat zo trouw zondaars mint. 
Ook voor mij hebt g’U rijkdom ontzegd,   
wordt G’op stro en in doeken gelegd. 
Leer m’U danken daarvoor.   2x 
 
Gebed na de Communie 

 

We bidden tot God om Hem te danken  
voor de maaltijd die we hebben gevierd.  
We bidden dat Zijn Woord en Zijn Brood ons 
sterk mag maken het goede in ons leven te 
doen. 
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Afsluiting van de viering 
 

Mededelingen   Zegen en wegzending 
 

 

Wij worden als gezegende mensen op weg 
gestuurd om de liefde van Jezus te delen met 
anderen. We gaan nu staan en maken een 
kruisteken als de priester ons zegent, en daarbij 
zegt:  ‘de Naam van de Vader, de Zoon, en de 
Heilige Geest’. 

 

♫ Slotlied: kling klokje   
Kling, klokje klingelingeling, Kling, klokje, kling. 
Doe de boodschap horen: Jezus is geboren! 
Voor die blijde klanken, Willen wij God danken,. 
Kling, klokje, klingelingeling, Kling, klokje, kling! 
 
KLing, klokjes, klingelingeling, Kling, klokjes, kling. 
Maak de mensen blijde, In de wereld wijde. 
Deel aan allen mede ’t engelenlied van vrede! 
Kling, klokjes, klingelingeling.Kling, klokjes, kling! 
 
Kling, klokjes, klingelingeling. Kling klokjes, kling! 
Ga nu naar de kribbe Om t’ Kindje te aanbidden 
Zet op Hem Uw zinnen, Laat Hem spoedig binnen. 
Kling, klokje klingelingeling, Kling, klokje, kling. 
 
 

♫ Lied:  We wish you a merry Christmas 
We wish you a merry Christmas 3x     
And a happy new year 
 
Good tidings we bring to you and your king 
We wish you a merry Christmas and a happy new year. 
 
Wij wensen u een prettig kerstfeest 3x   
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En een gelukkig nieuwjaar. 
 
Zing samen dit lied en kijk elkaar aan. 
Wij wensen u een prettig kerstfeest  
en een gelukkig nieuwjaar….. 
 
We wish you a merry Christmas…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

In verband met eventuele auteursrechten zijn de teksten van recente 

kerstliederen niet afgedrukt. 


