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De 4 kaarsen branden, kerstmis is nu heel nabij…. 

 

 

 

Beste, 

 

De liturgie zegt ons dat wij ons bevinden in de dagen voor kerstmis. Nog enkele dagen en we vieren 

de geboorte van Christus. Dat zal anders zijn dan de andere jaren, maar het zal zeker even zinvol 

zijn. 

 

Je hebt nu de kerstbundel in de hand, de vieringen van kerstavond en kerstmis zijn meer uitgewerkt. 

 

Zo kan je op voorhand misschien enkele kerstliederen uitkiezen die je tijdens het gebed van 

kerstavond en kerstmis kan beluisteren. Wij hebben in dit gebedsblaadje ook enkele bladzijden 

speciaal voor kinderen. 

 

Wij hopen dat wij door deze vieringen met jullie verbonden zijn. In mijn woonkamer staat de 

volgende tekst mooi in een kader: Niets is onmogelijk als wij het samen doen!! 

 

Dat is ook een wens van mij voor jullie allemaal. Heel mooi waren ook de woorden van Martine 

Tanghe op het einde van haar laatste journaal: Hou vol,  goede moed, alles komt goed!!  

 

Het team van de pastorale eenheid wenst jullie allen van harte een Zalig en Vredevol Kerstfeest !! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

In de dagen voor kerstmis: Maandag 21 december 2020 

Eerste lezing: Hooglied 2,8-14      Evangelie: Lc. 1.39-45 

 
Maria bezoekt Elisabeth 

Wij ontsteken de 4 kaarsen op onze adventskrans 

 

Bezinning bij het Evangelie van deze dag 

We hebben je wat vergeten Maria, of trok je jezelf terug, omdat je je Zoon, niet in jouw schaduw 

wilde laten staan? Maar je lied bleef ons in onze oren klinken, we horen je zingen van grote dingen 

die God aan mensen doet, dat Hij de geweldenaars klein zal krijgen, dat Hij de kleinen kracht en 

moed zal geven, dat de veelvraten deze aarde het brood uit de mond zal stoten om het te geven aan 

hen, die van honger kreperen. Leer ons dit lied Maria en help ons het te volbrengen in Jezus naam. 

 

Gebed 

Heer onze God, uw Geest is neergedaald over Maria en zij werd moeder van uw Zoon. Omdat zij 

nederig en klein was hebt Gij haar verheven en groot gemaakt. Zie in uw goedheid op ons neer. 

Vervul ook ons met uw Heilige Geest, opdat wij uw Woord horen en vol worden van uw leven: 

Jezus Christus ,die met U en de Heilige Geest leeft in eeuwigheid. Amen 

 

Bijbelquote 

Elisabeth sprak: “Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? 

Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 

Zalig zij die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.’ 

Lc. 1 43-45 

 

Wij bidden 

God, vernieuw in ons het begaan zijn met kwetsbare mensen zonder huis en thuis, 

vluchtelingen en ontheemden. Doe ons groeien in zorg voor geborgenheid en veiligheid, voor een 

dak boven hun hoofd. Bidden wij even in stilte 

God, Gij woont in de harten van mensen. Bewaar ons voor elkaar opdat wij tezamen uw tempel 

zijn, vandaag en alle dagen die komen. Bidden wij even in stilte 

 

Bidden tot Maria drie weesgegroetjes. 
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In de dagen voor kerstmis: Dinsdag 22 december 2020 

Eerste lezing: 1 Sam 1.24-28               Evangelie Lc 1 46-56 

 
Maria zingt haar Magnificat 

Wij ontsteken de 4 kaarsen op onze adventskrans 

Bezinning: Maria zingt 
Maria die zich niet groot waande, niet machtig en rijk, zingt van vreugde en dankbaarheid tot haar God. Het 
gebed van Maria is een lied. Zij jubelt en dankt, want toen ze Gods opdracht over haar leven ging 
vermoeden, wist ze zich ook helemaal aanvaard door God. Bewust van haar onbeduidendheid en onmacht 
weet zij zich gekend en bemind door God. Hij heeft haar aangekeken. Maria, jij hebt gevoeld wat het 
betekent gezien te worden door mensen, door God. Wij bidden U dat ook wij mensen aankijken, alle 
mensen die door de maatschappij verstoten worden, alle mensen die lijden, verdriet hebben, alle mensen 
die door niemand gezien of erkend worden en eenzaam zijn.  
Dat we net als God hen aanvaarden en beminnen… Maria, we danken U omdat gij laat zien dat mensen ook 
in moeilijke omstandigheden vreugde kunnen kennen. Magnificat, jubelt allen in de Heer,  
jubelt om uw heil! 
 
Gebed 

God, toen de mensen zich van U hadden afgewend en leefden met de dood voor ogen, hebt Gij 

besloten dat uw Zoon zou komen om te redden die verloren waren. Wij vragen dat allen die met 

eerbied de menswording belijden van hun Heiland en Verlosser, eens met Hem het eeuwig leven 

delen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de 

heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen 

 

Bijbelquote 

Hanna bracht de jongen naar Eli. Daarbij zei Hanna: “Met uw verlof, mijn heer, zowaar u leeft, 

mijn heer, ik ben de vrouw die hier gestaan heeft om tot Jahwe te bidden, in uw tegenwoordigheid. 

Om deze jongen heb ik gebeden en Jahwe heeft mij gegeven wat ik van Hem heb afgesmeekt. 

Daarom sta ik hem aan Jahwe af. Zolang hij leeft blijft hij aan Jawhe afgestaan.” En zij bogen zich 

daar voor Jahwe neer.  1 Sam. 1, 25a-28 

 

Wij bidden 

God vernieuw in ons uw liefde voor de aarde en voor de mensen die haar bewonen. Doe ons 

beseffen hoe groot uw liefde voor ons is. Bidden wij even in stilte. 

God vernieuw in ons uw hartstocht voor gerechtigheid. Doe ons beseffen het grondeloos onrecht 

van armoede en uitsluiting. Bidden wij even in stilte. 

 

Bidden wij  het gebed dat Jezus ons gegeven heeft… Onze 

Vader 
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In de dagen voor kerstmis: Woensdag 23 december 2020 

Eerste lezing:  Mal 3, 1-4, 4, 5-6          Evangelie Lc. 1, 57-66 

 
Wij ontsteken de 4 kaarsen op onze Adventskrans 

Bezinning: Uit de lofzang van Zacharias 

-En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te 

banen. Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen door de vergeving van hun zonden,  

Dank zij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan; Om 

licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg 

van vrede.- Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en 

altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Gebed 

Almachtige eeuwige God, weinige dagen scheiden ons van kerstmis, de geboortedag van onze Heer. 

Hij is uw eeuwig Woord die uit Maria is geboren en midden onder ons heeft willen wonen. Wij 

vragen U: kom ons tegemoet met uw barmhartigheid.  Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die 

met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Bijbelquote 

Op de achtste dag kwam men het kind besnijden en ze het naar zijn vader Zacharias noemen. Maar 

zijn moeder zei daarop: “Neen, het moet Johannes heten.” Zij antwoordden haar: “Maar er is in uw 

familie niemand ie zo heet.” Met gebaren vroegen zij toen aan zijn vader, hoe hij het wilde noemen. 

Deze vroeg een schrijftafeltje en schreef er op: “Johannes zal hij heten.” Ze stonden allen verbaasd. 

Onmiddellijk daarop werd zijn mond geopend, zijn tong losgemaakt en verkondigde hij Gods lof. 

Ontzag vervulde alle omwonende en in heel het bergland werd al het gebeurde rondverteld. Ieder 

die het hoorde dacht er over na en vroeg zich af: “Wat zal er worden van dit kind?” Want de hand 

des Heren was met hem.  Lc.1, 59-65 

Wij bidden 

Bidden wij voor de profeten onder ons: mensen die onomwonden wegen wijzen naar geluk voor 

iedereen, dat ze stem blijven geven aan de woorden van de zwakken en kleinen in onze 

maatschappij. Bidden wij even in stilte. 

Bidden wij voor de wegbereiders onder ons: mensen zoals de vele vrijwilligers die het goede doen, 

dat zij zich altijd mogen blijven zien als een onmisbare schakel van het geheel.  

Bidden wij even in stilte. 

 

 Bidden wij  het gebed dat Jezus ons gegeven heeft… Onze 

Vader 
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In de dagen voor kerstmis : Donderdag 24 december 2020  

Eerst lezing: 2 Sam.1-5.8b12.14a.16  Evangelie Lc 1.67-79 

 
Johannes gaat uit voor de opgaande zon  

Wij ontsteken de 4 kaarsen op onze adventskrans. 

Bezinning 

In het begin van de vier evangelies vinden we een verhaal over het optreden van Johannes de 

Doper. Johannes was een profeet, die zich teruggetrokken had in de woestijn van Judea, aan de 

oevers van de Jordaan. Hij riep de mensen op om zich te bekeren en om opnieuw te luisteren naar 

de woorden van de vroegere profeten, zoals Jesaja: 'Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden 

recht!' Vele mensen gaven gehoor aan zijn oproep. Ze lieten zich dopen in de Jordaan. Dat doopsel 

was een teken dat ze nieuwe mensen wilden worden en zich wilden voorbereiden op de komst van 

God in hun leven. Johannes kondigde ook de komst van de Messias aan: iemand die krachtiger was 

dan hij en die zou dopen met de heilige Geest en met vuur. Alleen Lucas vertelt bovendien dat drie 

groepen mensen aan Johannes komen vragen wat zij moeten doen. Johannes geeft hun concrete 

richtlijnen. 'Deel je bezit en je voedsel met degenen die minder of die helemaal niets hebben.' Aan 

de belastingontvangers en soldaten zegt hij dat ze geen misbruik mogen maken van hun positie: 

niemand uitbuiten, niet afpersen. Johannes' oproep tot bekering wordt zo heel concreet gemaakt. 

Het is niet moeilijk die oproep te vertalen naar onze tijd. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan in de 

adventsacties van Welzijnszorg “ONBETAALBAAR”.  P. Kevers. Bijbel in 1000 seconden. 

Gebed 

Kom spoedig, Heer Jezus. Schenk bemoediging aan allen die vertrouwen op uw goedheid en 

gelovig uitzien naar uw komst. Gij die met de Vader leeft en heerst in de eenheid van de heilige 

Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Bijbelquote 

Dank zij de innige barmhartigheid van onze God, waarmee, Hij uit de hemel op ons zal neerzien, de 

opgaande zon, die verschijnt aan hen die in het duister en de schaduw van de dood gezeten zijn, om 

onze voeten te richten op de weg van vrede. Johannes groeide op en de Geest beheerste hem meer 

en meer. Lc 1, 78-80a 

Wij bidden 

Wij bidden voor alle kinderen die een groot hart hebben voor anderen, die met een lief woord en 

een warm gebaar anderen opnemen in de groep. Op ons hart voor deze kinderen. Bidden wij even in 

stilte. 

Bidden wij voor alle kinderen die geen fijne thuis hebben, omdat de woning niet goed is of omdat er 

veel problemen zijn in het gezin. Open ons hart voor deze kinderen. Bidden wij even in stilte. 

 

Bidden wij  het gebed dat Jezus ons gegeven heeft… Onze 

Vader 
 

Voor het gebedsmoment van kerstavond zie blz. 6 
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In de dagen voor kerstmis: Kerstavond 24 december 2020 

Eerste lezing: Jes. 9,1-3.5-6  Evangelie: Lc 2. 1-14 

 

Zaken die je eventueel kan klaar zetten voor dit gebedsmoment. 

 

-Kindje Jezus dat je tijdens het gebedsmoment in de kribbe kan leggen. 

- muziekinstallatie en enkele mooie kerstliederen op CD  die je zelf kan kiezen 

- De Adventskrans en een kerstkaars of kaarsje 

 
Heden is uw Redder geboren Jezus de Heer 

 

 

Intredelied: (eigen keuze) We leggen het kindje Jezus in de kribbe. 

Kruisteken en begroeting 

 “Kerstmis” Een woord dat innigheid oproept en gezellig samenzijn. Toch is kerstmis veel meer dan 

dat. Wij herdenken en vieren de geboorte van Jezus. God, die zijn liefde voor ons, mensen, 

zichtbaar wil maken in het kind dat Emmanuël wordt genoemd, dat is God met ons. Hij wil ons 

samenkomen rond zijn kribbe zegenen in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

 

Aansteken van de vreugdekaars 

 

Wij bidden om licht voor de grote wereld en voor de stad waarin wij wonen: nieuw licht overal 

waar de stoppen van de hoop zijn doorgeslagen. Nieuw geloof, overal waar mensen zich 

terugtrekken en niet meer geloven dat vrede het winnen zal van oorlog. Nieuwe liefde, overal waar 

de aandacht voor elkaar is verflauwd. Nieuwe ogen, overal waar mensen het niet meer zien zitten 

en op elkaar zijn uitgekeken. 

Wij bidden om licht overal waar duisternis en dood het leven hebben aangevreten, van grote 

moorden tot klein handgemeen, van grote honger tot ieders eenzaamheid, van het grote wantrouwen 

tot ieders gebrek aan medeleven. 

Wij bidden om licht. Wij bidden om de Messias, de nieuwe Mens. Dat Hij opstaat in ieder van ons 

en in die ene wereld van allen samen. Amen. 

licht wordt aangestoken: de vier adventskaarsen en de vijfde kaars, de kerstkaars 
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Gebed 

God, Emmanuel, dat is God-met-ons, hebt Gij ons vandaag geschonken. Hij was mens zoals wij, 

een kind om te koesteren. Hij bracht ons een boodschap van eenvoud en liefde. Moge Hij licht zijn 

in ons leven en onze gids zijn naar uw Rijk, Hij die met U en de H. Geest leeft vandaag, morgen en 

alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen. 

 

Eerste Lezing: Jesaja 9.1-3.5-6 
 

Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht; een licht straalt over hen die wonen in het 

land van doodse duisternis. Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot. Voor uw 

aanschijn zijn zij vol vreugde, een vreugde als die om de oogst, als die van mensen, die jubelen bij 

het verdelen van de buit. Want het juk dat zwaar op het volk drukte, de stang op hun schouders en 

de stok van hun drijver: Gij hebt ze stuk gebroken als op 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. Tot hier deze lezing. Wij danken 

God. 

 

Tussenzang: kerstlied (eigen keuze) 

 

Evangelie: Lucas, 2 1-14 

 

In die dagen kwam er een besluit van Keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden 

worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was. 

Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en 

omdat hij behoorde tot het huis en het geslacht van David, ging hij van Galilea, uit de stad Nazareth 

naar Judea: naar de stad van David, Bethlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met 

Maria zijn verloofde die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven brak het uur aan waarop zij 

moeder zou worden; zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde hem in doeken 

en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. 

In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde 

bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de glorie 

des Heren zodat zij door grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: “Vreest niet, 

want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Heden is u 

een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David.  En dit zal voor u een teken zijn: gij 

zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.” Opeens voegde 

zich bij de engel een hemelse heerschare, zij verheerlijkten God met de woorden: “Eer aan God in 

den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.”  

Tot hier de lezing uit het evangelie.  Wij danken God 
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Geloofsbelijdenis 

-----------------------  
 

Ik geloof in de Vader, die mij liet geboren worden, klein, teer, neergelegd in deze wereld. De 

Vader die ons leerde hoe we licht en warmte kunnen zijn, hoe we pijn en verdriet kunnen delen. 

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. Amen. 

 

Voorbede  
 

Laat ons bidden tot onze God om de doorbraak van zijn licht, 

onstuitbaar, zoals een kind geboren wordt. 

 
 

Dat Gods licht moge doorbreken in onszelf, in hen die ons dierbaar zijn, in onze kinderen. 

Dat Gods licht moge doorbreken in onze zorg om de schepping, in onze omgang met anderen, in al 

wat wij doen en ondernemen...Laat ons even in stilte bidden. 

 

Dat Gods licht moge doorbreken in onze pastorale eenheid,  in onze kerk, van hoog tot laag: in de 

koers die zij gaan, in hun dienst aan de wereld.  Dat Gods licht moge doorbreken in onze 

samenleving: in de zorg voor ouderen, in het behoud van de vrede. Laat ons even in stilte bidden. 

 

Dat Gods licht moge doorbreken in hen die zijn teleurgesteld, in de mensen die verdrietig zijn, in 

allen die geen uitkomst zien in deze coronatijd. Dat Gods licht moge doorbreken in onze 

gemeenschap, in alle aanwezigen, in onze dopelingen, in hen die gaan trouwen, in de zieken onder 

ons. Laat ons even in stilte bidden. 

 

Dat Gods licht moge doorbreken voor hen die gestorven zijn en die wij in deze viering speciaal 

gedenken (intenties)....Laat ons bidden. 

 
 

Gij die ons hoort, wees God-met-ons, omwille van Jezus, uw woord aan de wereld, uw ware licht. 

Amen. 

 

Kerstlied: eigen keuze 

Onze Vader 

Doorheen zoveel eeuwen toonde God, onze Vader, zijn verbondenheid met mensen, aan Abraham, 

Isaak en Jacob, aan David, aan Mozes en de profeten, aan heel de wereld door de geboorte van zijn 

Zoon Jezus. Met zijn woorden willen wij vandaag ook onze verbondenheid tonen met Hem en met 

alle mensen rondom ons en veraf…Onze vader…. 

 

Vredewens 

Vrede van mijn hart tot jouw hart,, vrede van mijn handen in jouw handen, vrede van mijn 

voetstappen naar de jouwe, vrede en warmte, in deze donkerste dagen van het jaar. Die kerstvrede 

van de Heer zij altijd met u. En met uw geest.  
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Bezinning:  

ONBETAALBAAR 

‘Alles van waarde is weerloos’ wist Lucebert bijna 50 jaar geleden al. Alles wat er echt toe doet is 

niet te vatten in waarde of macht. 

 

ONBETAALBAAR 

Maar toch… Hoe maak je een warm nest in een huis dat koud en vochtig is? Hoe kom je tot rust 

wanneer zorgen en angst aan je vreten? Hoe kan je jezelf ontplooien als je omringt wordt door 

conflict? Hoe kan je je ergens thuis voelen als je niet eens een huis hebt? 

 

Inderdaad….soms is geluk ONBETAALBAAR  Hadewijch Van Hove Adventskalender 2020 

 

Slotgebed (Wij bidden samen) 

--------------  

Goede God, in een pasgeboren kind hebt Gij U aan ons getoond: kwetsbaar en hulpeloos, maar ook 

echt en eenvoudig. Wij bidden U: laat ons meewerken aan het grote visioen van Jezus: vrede op 

aarde voor alle mensen van goede wil. Amen.  

 

Zending en zegen 

------------------------  
 

Een kind wordt ons geboren! Een kind dat teken wil zijn van verbondenheid tussen mensen en 

generaties. Moge dat kerstkind ons de kracht geven om onze keuze voor wie oud is en afgeschreven 

van harte vol te houden. Moge de vrede ons begeleiden, ons keren naar elkaar en de toekomst zijn 

voor de wereld. Daartoe zegene ons de altijd nabije God: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen. 

Laat ons dan heen gaan in vrede 

Wij danken God. 

 

Kerstlied: eigen keuze 

 

ZALIG EN VREDEVOL KERSTFEEST!!!!! 
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Hoogfeest van kerstmis 25 december 2020  

Eerste lezing: Jes. 62,11-12             Evangelie: Lc. 2, 15-20 

 

Zaken die je eventueel kan klaar zetten voor dit gebedsmoment. 

 

- muziekinstallatie en enkele mooie kerstliederen op CD  die je zelf kan kiezen 

- De Adventskrans en kerstkaars 

 

 
Aanbidding van de herders 

 

Intredelied: eigen keuze 

 

Aansteken van de vreugdekaars 

Steek de kaarsen aan. Laat het licht in je ogen schitteren, ook al is het soms donker in je hart, 

ook al kan het duister zijn op je wegen. 

Steek de kaarsen aan. Breng licht in deze wereld, ook al weet je dat er en oorlog is, ook al besef je 

dat ‘vrede’ zo dikwijls een ijdel woord is. Ook al weet je dat er ook vandaag nog zoveel mensen op 

de vlucht zijn. 

Naast de 4 kaarsen van de adventskrans steken we vandaag ook de vreugdekaars aan, zodat de 

vlam van de hoop gaat branden. Laat je verlangen opflakkeren, want Jezus is geboren. 

Hij is  in vandaag, in gisteren en morgen, in wat is, wat was en wat zal zijn. Hij is midden onder 

ons, Hart van ons hart, Licht in ons leven. 

 

Kruisteken en begroeting 

De liefde van God is ons verschenen in een Kind, in een Mens van vlees en bloed en dat Kind wordt 

genoemd: Zoon van God, Zoon van mensen. Danken wij God voor dit prachtgeschenk: in de naam 

van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

 

Openingswoord 

Kerstmis: een moment om heel intens stil te staan bij elkaar, en bij de komst van God in ons leven. 

...van de koude warmte maken, de donkere duisternis licht laten geven, en proberen te geloven dat 

al onze zorgen en kommer in een lied zullen eindigen, dat al wat we meemaken een verhaal van 

hoop kan zijn. Welkom lieve vrienden en dat je mag vinden wat je hopelijk zoekt: hartelijke 

mensen, vertrouwen in het leven en de liefde waaruit Jezus is geboren: de liefde die niets anders is 

dan God: 

 

Eer aan God 
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Openingsgebed 

Menslievende God, vandaag toont Gij opnieuw hoe groot Uw liefde voor ons is. In een klein en 

weerloos kind wilt Gij onder ons aanwezig zijn. Wij bidden U: open ons hart opdat wij Uw 

boodschap  duidelijk verstaan en er ook naar leven. Dat wij licht en warmte delen met zo velen die 

in de kou staan. Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen. 

 

Eerste lezing: Jes 62, 11-12  

Uit de profeet Jesaja 

Jawhe laat het horen tot het uiteinde der aarde: “Zeg aan de dochter Sion: zie, hier komt uw 

Redding, zijn loon draagt Hij mee, en zijn zegeteken gaat voor Hem uit. Men noemt hen het heilige 

volk, en de verlosten van Jahwe , en gij heet de Gezochte, de nooit verlaten Stad.  Woord van de 

Heer. Wij danken God. 

 

Tussenzang: eigen keuze. 

 

Evangelie: Lc 2, 15-20  

Zodra de engelen weer van hen waren heengegaan naar de hemel, zeiden de herders tot elkaar: 

“ Komt laten we naar Betlehem gaan om te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons heeft bekend 

gemaakt.’ Ze haasten zich er heen en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind dat in een 

kribbe lag. Toen ze dit gezien hadden maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was.  Allen 

die het hoorden stonden verwonderd over hetgeen de herders hun verhaalden. Maria bewaarde al 

deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf.  De Herders keerden terug, terwijl zij God 

verheerlijkten  en loofden om alles wat zij gehoord en gezien hadden, het was juist zoals het hun 

gezegd was. Woord van de Heer. Wij danken God. 

 

Geloofsbelijdenis 

-----------------------  
 

Ik geloof in de Vader, die mij liet geboren worden, klein, teer, neergelegd in deze wereld. De 

Vader die ons leerde hoe we licht en warmte kunnen zijn, hoe we pijn en verdriet kunnen delen. 

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. Amen. 

 

Voorbeden 

Op deze kerstdag willen wij ons hart openen voor de noden in onze wereld. Wij leggen ons vragen 

en zorgen in de handen van God. 

 

In het duister van deze tijd keren we ons naar het licht en bidden om vrede en samenhorigheid 

tussen alle mensen van deze wereld. Geef ons geduld om naar elkaar te luistere elkaar te 

aanvaarden, ook in ons anders zijn Laat de vreugde die deze vrede teweegbrengt Klinken in ons hart 

en de wereld. Bidden wij even in stilte 

 

In deze koude wereld openen we de deur van ons hart voor onze medemens in nood Geef ons de 

eenvoud en de nederigheid van de herders. Laat ons delen in overvloed en tevreden zijn met al wat 

wij in het leven hebben en zijn zodat er meer rechtvaardigheid komt. Bidden wij even in stilte. 

 

Laat ons elkaar bemoedigen om de gekozen levensweg verder te bewandelen gelovend in en 

vertrouwend op Gods belofte “Ik zal er zijn voor U”. Laten wij even in stilte bidden. 
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Onze Vader 

Doorheen zoveel eeuwen toonde God, onze Vader, zijn verbondenheid met mensen, aan Abraham, 

Isaak en Jacob, aan David, aan Mozes en de profeten, aan heel de wereld door de geboorte van zijn 

Zoon Jezus. Met zijn woorden willen wij vandaag ook onze verbondenheid tonen met Hem en met 

alle mensen rondom ons en veraf…Onze vader…. 

 

Vredewens 

Vrede, het is meer dan wat handtekeningen op een verdrag, het is meer dan 'niet beginnen vechten' 

Wanneer Jezus ons zijn vrede toezegt, bedoelt Hij: vrede van mijn hart op jouw hart, vrede van mijn 

handen in jouw handen, de vrede die ik gekregen heb van mijn Vader, laat ik je na, om uit te delen 

aan de wereld. Die kerstvrede van de Heer zij altijd met u. 

 

Bezinning: uit de Adventskalender van 2020  

Wij hebben de voorbije advent mensen ontmoet en ons hart geopend, muren afgebroken en bruggen 

gebouwd hoop gegeven en liefde gevonden. 

We willen ons immers niet neerleggen bij de ‘noodzaak’ van de armoede. Herberg willen we zijn 

voor iedereen die onderdak zoekt. We treden binnen in een nieuwe wereld waarin niemand beter 

wordt geacht dan een ander. Vandaag zien we alles in een nieuw licht en worden wij als nieuwe 

mensen herboren. Het is kerstmis. 

 

Lied: eigen keuze 

Gebed 

God, onze Vader,  wij danken U voor dit vreugdevol samenzijn.  Help ons in deze kerstperiode te 

geloven in het wonder dat een betere wereld kan,  als we mensen van het licht worden.  Moge Gods 

Geest ons kracht en moed schenken om het Licht van Kerstmis te laten schijnen: in ons eigen hart 

en in ons eigen huis voor alle mensen die we ontmoeten mogen. Amen. 

 

Zending en zegen 

------------------------  
 

Een kind wordt ons geboren! Een kind dat teken wil zijn van verbondenheid tussen mensen en 

generaties. Moge dat kerstkind ons de kracht geven om onze keuze voor wie oud is en afgeschreven 

van harte vol te houden. Moge de vrede ons begeleiden, ons keren naar elkaar en de toekomst zijn 

voor de wereld. Daartoe zegene ons de altijd nabije God: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen. 

Laat ons dan heen gaan in vrede 

Wij danken God. 

 

Kerstlied: eigen keuze 

 

ZALIG EN VREDEVOL KERSTFEEST!!!!! 
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Bidden met het gezin op kerstdag 
De 4 kaarsen van de adventskrans of theelichtjes branden. 

 

Cd speler en Cd met kerstliedjes 

 

Intredelied: eigen keuze 

 

Lichtritus 

Er branden eens 4 kaarsen. DE eerste zei: “Ik ben de vrede. Als je om je heen kijkt, kun je met het 

niet kwalijk nemen dat ik uitdoof.” Haar vlammetje werd kleiner tot de kaars niet meer brandde. 

(kaars doven) 

 

De tweede kaars zei: “Ik ben het vertrouwen. Meestal kan men me missen. Het heeft echt geen zin 

dat ik nog verder blijf branden.” Toen ze stopte met praten blies een zachte wind haar uit. 

(kaars doven) 

 

Toen sprak de derde kaars: “Ik ben de liefde. De mensen zien niet meer naar mij om. Ze vergeten 

zelf om van hun medemens te houden.” Ze wachtte niet langer en doofde uit. (kaars doven) 

 

Een kind zag de drie gedoofde kaarsen. “Waarom branden jullie niet meer?” vroeg het en het begon 

te huilen. Toen zei de vierde kaars: “Je moet niet wenen. Ik brand nog, ik kan alle kaarsen terug 

aansteken. Ik ben de hoop.” (met het licht van de vierde kaars, de drie kaarsen terug aansteken.) 

 

Gebed 

Heer, Gij opent ons voor het wonder van kerstmis, voor het wonder dat jij ons nabij wilde zijn. 

Dat jij, mens bent geworden zoals wij, kwetsbaar en weerloos. Laat ons als Maria en Jozef ons niet 

vastgrijpen aan eigen dromen, maar het leven ontvangen uit jouw hand, zoals jij ons roept.  

Laat jouw ster voorgaan in ons leven, in onze wereld. Laat Jouw licht en inzicht groeien, vandaag, 

morgen en altijd door. Amen. 

 

Het kerstverhaal  

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 Quirinius over Syrië. 

Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 

Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, 

aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande 

vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en 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 daarvandaan 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 werden ze omgeven door het stralende licht van 

de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: “Wees 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 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.” 
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Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: “Laten we naar 

Betlehem 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 aan 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. Toen er acht dagen 

verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd 

nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. Bijbel in 1000 seconden 

Lied: Eigen keuze 

 

Voorbeden 

Kerstmis, feest van vrede, feest van licht. Bij het licht van de brandende kerstkaarsen willen wij 

bidden. 

 

Bidden wij voor alle mensen die zich vandaag eenzaam voelen, voor mensen die geen bezoek 

krijgen en die niemand verwachten; dat wij hen niet vergeten, dat wij hen niet over het hoofd zien.  

Laten we even in stilte bidden. 

 

Bidden wij voor kinderen die geen kerst kunnen vieren, omdat ze leven in landen waar er oorlog is.  

Laten we even in stilte bidden. 

 

Bidden wij voor de kinderen en grote mensen, die van het ene naar het andere land moeten vluchten  

dat zij mensenliefde ervaren waar zij aankloppen om een nieuw onderdak. Laten wij even in stilte 

bidden. 

 

Bidden we voor onszelf; dat wij dit Kerstfeest mogen vieren in vriendschap en verbondenheid met 

elkaar. Laten wij even in stilte bidden. 

 

Onze Vader 
Deze dagen van kerstmis zijn we, meer dan anders, gevoelig voor een goed woord voor elkander. 

Laten we samen dat gebed bidden dat Jezus ons geleerd heeft. 

 

Vredewens 

Vrede van mijn hart tot jouw hart,, vrede van mijn handen in jouw handen, vrede van mijn 

voetstappen naar de jouwe, vrede en warmte, in deze donkerste dagen van het jaar. Die kerstvrede 

van de Heer zij altijd met u. En met uw geest.  
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Bezinning 

Kerstmis: de droom van vrede voor allen aan beide kanten van prikkeldraad en gesloten deuren. 

Een droom die grenzen doorbreekt. 

Kerstmis: de droom van waardigheid voor elke mens, ook klein en simpel, vreemd en anders, 

vergeten en verstoten. Een droom die realiteit wordt. 

Kerstmis: de droom van licht en warmte, tijd en aandacht voor elke mens ons nabij. Een droom die 

liefde is. 

Kerstmis: een droom van een feest, een droom van een wereld, een droom van een mens, telkens 

weer, jaar na jaar, in het diepst van de nacht opnieuw geboren. 

 

Lied: eigen keuze 

 

Zending en zegen 

Kerstmis is niet zomaar een feest, je voelt: er is méér…. 

Er is die speciale sfeer met kerstboom en lichtjes, kerstliederen, feestelijk eten en ook pakjes. 

De ene zal bij dit feest veel vreugde ondervinden in het samenzijn met het gezin. Voor anderen is 

Kerstmis dit jaar misschien een moeilijke tijd, omdat er in deze coronatijd veel verdriet en 

eenzaamheid is. Als we proberen allemaal licht uit te stralen, ook al is het maar een beetje, dan 

wordt kerstmis een hoopvol feest,  niet alleen voor jou maar voor iedereen! Zegene ons daartoe de 

Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

 

 

 
 

Misschien kan je de kleurplaat op de volgende bladzijde inkleuren en bij de kerstboom zetten. 
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Zaterdag 26 december: Wij gedenken de heilige Stefanus, martelaar 

Eerste lezing: Hand. 6, 8-10; 7, 54-60      Evangelie: Mt. 10, 17-22 

 
Steniging van de heilige Stefanus 

 

Bezinning 

Met liefde gedragen … 

Kom, zei hij, het is tijd, we moeten gaan. Hij nam haar hand.  Samen gingen ze op weg. Hij torste 

de verwondering, zij droeg een wereld in haar schoort. De tocht was lang en zwaar en toen de tijd 

gekomen was dat zij prijs moet geven wat haar elders was toevertrouwd, vonden zij nergens plaats. 

Zij werd bang, vouwde haar handen om haar buik en keek naar hem. Woordeloos zei hij: ‘Het zal 

wel goed komen, ik zal voor je zorgen.’ Zo vonden zij een stal en gedragen door de winden der 

tijden, omringd door alles wat was en wat is, brachten zij een zoon ter wereld. De man keek naar de 

vrouw en de vrouw keek naar de man. Samen keken ze naar het kind. Ze wiegden het in hun liefde 

en in haar pijn, ze had hem aan de wereld uitgeleverd. Ze wiegden het kind en hebben het Jezus 

genoemd. In liefde ontvangen, met liefde gedragen, uit liefde gebaard, Jezus Messias.  

Marjo Dohmen 

Gebed 

Almachtige eeuwige God, de geboorte van uw Zoon is de aanvang en de vervulling van alles wat de 

mens met U verbindt. Wij vragen dat wij aan Hem mogen toebehoren in wie het heil gelegen is van 

alle mensen: onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de 

heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Bijbelquote 

Terwijl zij Stefanus stenigden bad hij: “Heer Jezus ontvang mijn geest.” Toen viel hij op zijn knieën 

en riep met luider stem: “Heer, reken hun deze zonde niet aan.” Na deze woorden ontsliep hij. 

Saulus stemde in met de moord op deze man. Hand. 7, 59-60 

Wij bidden 

Bidden we dat God ons openbreekt voor het wonder van Kerstmis, voor het wonder dat Hij ons zo 

nabij wilde zijn dat Hij mens is geworden zoals wij, kwetsbaar en weerloos.  

LLaten wij even in stilte bidden 

Bidden we dat we, zoals Maria en Jozef, ons niet vastklampen aan eigen dromen, maar leren om het 

centrum van ons leven te verplaatsen naar de kribbe, de plaats waar Gij, God, in deze wereld 

geboren kunt worden. Laten wij even in stilte bidden. 

 

Bidden wij  het gebed dat Jezus ons gegeven heeft… Onze 

Vader 
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Zondag 27 december: Feest van de heilige Familie 

Eerste lezing Sir. 3.2-6.12-14    Evangelie: Lc2.-40 

 
Opdracht van Jezus in de tempel 

Bezinning God zegen onze kinderen en jongeren 

God, zegen onze kinderen en jongeren. Maak ze scherpzinnig en sterk, bestand tegen leugens en 

schijnwaarden. Beloof ze uw licht op hun wegen en de moed om ook in het donker  hun weg te 

zoeken. Zegen hen met vriendschap en liefde en met kracht in uren van eenzaamheid. Zegen hen 

met vreugde Zegen hen met tranen. Vul hun dagen met werk en rust, met ernst en spel. Roep ze tot 

vrijheid, roep ze tot dienstbaarheid. Laat ze toch groeien en maak ze hoopvol voor de dagen die 

komen. 

 

Gebed 

Goede Vader, vandaag herdenken we hoe uw Zoon naar de tempel werd gebracht. Laat ons, in het 

spoor van Jozef en Maria, dankbaar zijn om elk nieuw leven. Leer ons elkaar te beminnen met de 

warmte van ons hart. Dan wordt ons huis tot een echte thuis. Amen. 

 

Bijbelquote 

Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria zijn moeder: “Zie, dit kind is 

bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de 

gezindheid van vele harten openbaar moge worden; en uw eigen ziel zal door een zwaard worden 

doorboord.” Er was ook een profetes Hanna, een dochter van Fanuël uit de stam van Aser. Zij was 

hoogbejaard, en na haar jeugd had zij zeven jaren met haar man geleefd. Nu was zij een weduwe 

van vierentachtig jaar. Ze verbleef voortdurend in de tempel en diende God dag en nacht door 

vasten en gebed. Op dit ogenblik kwam zij naderbij, dankte God en sprak over kind tot allen die de 

bevrijding van Jeruzalem verwachtten. Lc 2, 34-38 

 

Wij bidden 

Bidden we voor alle vaders en moeders. Dat ze in moeilijke tijden niet ontmoedigd raken, maar 

door blijven gaan elkaar en hun kinderen veel liefde te geven. Laten wij even in stilste bidden. 

Bidden we voor alle gezinnen hier in onze geloofsgemeenschap. Dat zij mogen groeien in hun 

geloof in God en in hartelijke vriendschap voor elkaar. Laten wij even in stilte bidden. 

 

 

Bidden wij samen het  Onze Vader en het Weesgegroet…. 
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