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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 jullie redder geboren. 

Hij is de Messias, De Heer 

Lucas 2, 10a-11 

 

Voorganger Han Hartog 

Stanza koor o.l.v. Nel Damman 
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Kerstmis 2020 via de livestream van Sint Petrus’ Banden 

Juist in deze tijd is het Licht van Kerstmis zo hard nodig, om in verbondenheid met elkaar de 

geboorte van onze Heer Jezus Christus te vieren. Helaas mogen wij niet met meer dan 30 

personen bijeen zijn. Daarom zullen wij, net zoals afgelopen Kerstnacht, in verbondenheid 

met elkaar via de livestream het Hoogfeest van Kerstmis vanuit huis vieren.  

Hier vindt u de liturgie voor deze Woord en Communieviering en wij hopen u met de extra 

bijlage de warmte van deze Kerst bij u te brengen. 

 

Openingslied 

 

Stille Nacht 

Stille nacht, heilige nacht, alles slaapt, sluimert zacht. 

Eenzaam waakt het hoogheilige paar, lieflijk kindje met goud in het haar, sluimert in hemelse 

rust (2x) 
 

Stille nacht, heilige nacht, Zoon van God, liefde lacht. Vriend’lijk om uwen god’lijken mond. 

Nu ons slaat de reddende stond, Jezus van uwe geboort'(2x) 
 

Stille nacht, heilige nacht, herders zien ‘t eerst uw pracht. Door der eng’len alleluja, galmt 

het luide van verre na: 

Jezus de redder ligt daar (2x) 

 

Intredelied 

Wij komen tezamen 

Wij komen tezamen, onder 't sterreblinken 

Een lied moet weerklinken voor Bethlehem 

Christus geboren zingen d'engelenkoren 

Kom gaan wij Hem aanbidden (3x) onze Heer 

 

Drie wijzen met wierook, kwamen er van verre 

Zij volgden zijn Sterre naar Betlehem 

Herders en wijzen komen Jezus prijzen 

Kom gaan wij Hem aanbidden (3x) onze Heer 

 

Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten 

En kussen Uw voeten Emmanuel 

Wij willen geven, hart en geest en leven 

Kom gaan wij Hem aanbidden (3x) onze Heer 

 

Begroeting en Kruisteken 

 

Inleiding  

 

Kyrie 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 

Christe, Christe, Christe eleison 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 
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Gloria: 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, 

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, 

gloria in excelsis Deo. 

 

Lam van God, Gij hebt gedragen, 

alle schuld tot elke prijs, 

geef in onze levensdagen, 

peis en vreê kyrieleis. 

Gloria in excelsis Deo, 

gloria in excelsis Deo. 

 

Openingsgebed 

Heer onze God, niemand heeft U ooit gezien.  

In uw Zoon Jezus zijt Gij ons nabijgekomen;  

Hij is uw licht in onze duisternis, ons heil en onze vrede.  

Open ons hart om van deze vreugde mee te delen aan iedere mens van goede wil.  

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.  

Amen. 

 

1e Lezing 

In zijn visioen ziet de profeet een vreugdebode aankomen die goed nieuws heeft voor de 

wereld. 

Uit de profeet Jesaja 52, 7-10 

Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede meldt,  

goed nieuws verkondigt, die heil komt melden, die zegt tot Sion: Uw God regeert!  

Hoort! Uw torenwachters verheffen hun stem, zij jubelen tegelijk want zij zien, oog in oog  

de terugkeer van de Heer naar Sion. Barst los in jubel, allen samen, puinen van Jeruzalem, 

want de Heer heeft zijn volk getroost; Hij heeft Jeruzalem verlost.  

De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volkeren;  

en alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd. 

 

  Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Tussenzang: In de stad van Koning David 

In de stad van Koning David, in een nederige stal, 

Werd de Heiland ons geboren als Verlosser van ons al. 

Jezus Christus, onze Heer daalde uit de hemel neer. 

 

Wat in Davids vrome tijden werd voorspeld, dat is geschied. 

God met ons, Hij werd geboren, klinkt nu dankbaar in ons lied. 

Daal weer neder van Uw troon. Blijf bij ons, O Godes Zoon. 

 

Zingt U uit jubelzangen, breng die God des hemels eer. 

En buig allen vol verlangen in de geest voor Jezus neer. 

De Verlosser van ’t heelal, werd geboren in een stal. 

 

Allen die zijn woord aanvaarden zullen zelf de Heiland zien 

Aan de Rechterhand zijns Vader en Hem eeuwige hulde briên. 

Zing dan nu de eng’len na: “Eer zij God, Halleluja”. 

 

 

 

Alleluja Lucas 2, 10-11 

Alleluja. Wij staan in het volle licht van deze heilige dag: komt, laten wij de Heer aanbidden. 

Want heden daalde een groot licht op aarde neer. Alleluja 

 

Evangelielezing  

Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. 

 

Uit het heilig evangelie volgens Matteüs 1,18-25    

De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria verloofd 

was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de heilige Geest.  

Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij 

erover in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom 

een engel van de Heer die tot hem sprak: “Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, 

uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest. Zij zal een zoon ter 

wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”  

Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de 

profeet, die zegt: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en men 

zal Hem de naam Immanuël geven. Dat is in vertaling: God met ons. 

Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn 

vrouw tot zich. Toch had hij geen gemeenschap met haar, totdat zij een zoon ter wereld 

bracht; en hij noemde Hem Jezus. 

 

  Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Acclamatie: Kind ons geboren 

Kind ons geboren, zoon ons gegeven,  

God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,  

Koning van de vrede.  

Kind ons geboren, zoon ons gegeven,  

God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,  

Koning van de vrede. 

 

Overweging 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde.  

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,  

die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,  

die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,  

die opgestegen is ten hemel, 

zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 

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 

Op deze dag is God zelf op aarde neergedaald. 

Laat ons vol vertrouwen naar het Kind in de kribbe gaan. 

Om net zoals de herders en de drie wijzen tot Hem te bidden. 

 

Bidden wij dat we ons de eenvoud van kinderen eigen maken, 

opdat wij bijdragen aan vrede om ons heen. 

Laten we bidden om engelen van mensen; 

dat wij zelf die mensen van goede wil mogen zijn 

opdat vrede kan groeien. 

 

Bidden wij dat we de tijd nemen 

voor hen die eenzaam zijn 

en zorg dragen voor hen die ziek zijn: 

dat we niet aan anderen overlaten wat we zelf kunnen doen, 

opdat vrede in de harten kan groeien. 

 

Bidden wij voor alle kinderen die geen geborgenheid voelen: 

dat zij herders mogen hebben die over hen waken 

en hun de weg naar Jezus wijzen. 
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Bidden wij voor onszelf: 

te veel als koning levend in welvaart, 

te weinig oog hebbend voor wat van waarde is in Gods ogen: 

dat we echt Kerstmis vieren, 

knielend, biddend en onze gaven delend 

zoals de drie wijzen. 

 

Bidden wij voor onze dierbare overledenen en al onze intenties 

 

God wij danken U dat U tot ons gekomen zijt. 

Moge Uw Zoon vrede en verzoening brengen 

bij alle mensen van goede wil. 

Door Christus onze Heer. 

  Amen 

 

Lied: Hoor de engelen zingen de eer 

Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer 

Vreed' op aarde, 't is vervuld God verzoent der mensen schuld 

Voegt u, volken, in het koor dat weerklinkt de hemel door 

zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem 

Hoor, de engelen zingen d'eer van de nieuw geboren Heer 

 

Hij, die heerst op 's hemels troon Christus, d’eeuwge Vaders Zoon, 

wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt. 

Vlees geworden Zoon van God mens geworden om ons lot. 

U der mensen één  o Heer, U Emmanuel zij d'eer 

Hoor, de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer 

 

Zoon van God zo lang verwacht werd geboren deze nacht. 

Overal vrede, ieders wens nu gebracht door deze mens. 

Zingt van blijdschap om dit kind dat zich tussen ons bevindt. 

Vol vertrouwen geloof ik Heer, in Uw goedheid altijd weer. 

Hoor, de engelen zingen d'eer van de nieuw geboren Heer 

 

Communie gebed 

De herders hoorden dat de Heer geboren was, 

zij gingen op zoek en vonden Hem in Bethlehem, 

wat betekent ‘stad van brood’. 

Mogen wij de Heer hier ontmoeten  

in het teken van het gebroken Brood en in de Wijn,  

dat in de Eucharistie van de Kerstnacht is 

geconsecreerd.  
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Onze vader  

Laat ons bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. 

 

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. 

 

Vredeswens 

Heer Jezus, U 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. Die die leeft in eeuwigheid 

  Amen 

De vrede van de Heer zij altijd met u 

En met uw geest 

Wensen wij elkaar op afstand, maar in verbondenheid elkaar de vrede. 

 

Communie 

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 

  Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek ik zal gezond worden. 

 

Gebed voor de Geestelijke Communie 

Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent. 

Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen. 

Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de 

geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. 

Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden. 

  Amen 

 

Communielied: Noël 

Refrein:  

Les choeurs angéliques ont chanté: Noël! 

Mêlons nos cantigues aux accents du ciel. 

Noël! Noël! Chantons tous Noël! 

Noël! Noël! Chantons tous Noël! 

 

Le Dieu tout aimable, est né dans l’étable, gracieux et beau. 

Sur la paille humide, charmant et candide comme un doux agneau. 

Refrein 

 

Rempli de tendresse, il nous tend sans sesse. Ese deux petits bras. 

Et sa voix si belle toujours nous appelle, ah, ne tardons pas! 

Refrein 
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Gebed na de communie 

Barmhartige God, de Redder van de wereld, die op deze dag geboren is,  

heeft ons het vermogen gegeven om kinderen van God te worden.  

Wij bidden U: moge Hij ons ook de gave schenken van de onsterfelijkheid.  

Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.  

  Amen 

 

Slotzegen 

De oneindig goede God 

die door menswording van zijn Zoon 

de duisternis van de wereld heeft verdreven 

en door de heilige geboorte van Christus 

deze dag heeft doen stralen van licht, 

moge de duisternis van het kwaad uit u verdrijven 

en uw hart vervullen met het licht van het goede 

  Amen 

 

Zegene u de almachtige God, 

Vader, Zoon en heilige Geest. 

  Amen 

 

Wegzending 

Gaat nu allen heen in vrede. 

  Wij danken God
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Slotlied: Joy tot he world

Joy to world, the Lord is come; 

Let earth receive her King. 

Let ev'ry heart prepare Him room 

And heaven and nature sing ( 3x ) 

 

Joy to the world, the Saviour reigns; 

Let men their songs employ, 

While fields and floods, rock, hills and plains, 

Repeat the sounding joy (3x ) 

 

He rules the world with truth and grace, 

And makes the nation prove 

The glories of His righteousness 

And wonder of His love ( 3x ) 

 

Joy to world, the Lord is come; 

Let earth receive her King. 

Let ev'ry heart prepare Him room 

And heaven and nature sing ( 3x ) 

The Lord is come! 

 

 

 

Alle medewerkers aan deze Kerstviering wensen u een zalig 
Kerstfeest en Gods zegen voor het nieuwe jaar. 

 

 

 

 

 

 

Een Kindje in een schapenstal geboren, 

om zoute mensentranen te drogen. 

We kunnen het maar moeilijk geloven, 

het gaat ons verstand te boven. 

 

Ik denk dit is een te kostbaar geschenk, 

om met het badwater weg te gieten. 

Want dit Kind geeft later Zijn leven af. 

Het was Vaders wil, waar Het om gaf. 

 

Omdat de Allerheiligste van de zondaar houdt: 

Van de stal, naar het kruis en van het graf 

weer naar Huis, om de oogst Thuis te halen. 

Maar eerst moeten we ons onkruid wieden. 

 
Marleen de Kimpe 
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In dit Licht 

 

Durf ik in het Licht te kijken 

in de ogen van het Kind 

Zie ik onschuld, kracht en liefde 

of maakt duisternis mij blind 

 

In dit Licht gaan ogen open 

voel ik mij gezien, bemind 

Ik zie onschuld, kracht en liefde 

die zich ook in mij bevindt 

 

Het is dit Licht in ieders ogen 

dat ons met elkaar verbindt 

Laat het stralen alle dagen 

opdat nieuw Leven nu begint 

 

 

 

KERSTGEDACHTE 

God is met ons. 

Niet een vaccin tegen de pandemie, maar de geboorte van het kind 

Jezus in Bethlehem geeft ons hoop om niet ten onder te gaan aan de 

moedeloosheid en de droefheid die deze crisistijd op wereldniveau met 

zich meebrengt. Het is de geboorte van Jezus die ons de Blijde Boodschap brengt dat 

wij persoonlijk door God bemind worden en dat Hij ons hart wil verwarmen. 

Solidair met het Goddelijke gebaar van Licht en Liefde kunnen we deze spirituele 

kracht die Jezus ons bracht juist met Kerstmis uitstralen naar onze directe omgeving, 

in de persoonlijke kring van onze familie, vrienden en buren. 

Wij geloven dat God in Jezus voor altijd met ons en bij ons is, in verdriet en in 

vreugde. Zijn aanwezigheid zal ons altijd blijven inspireren om dienstbaar te zijn 

en ervoor zorgen dat onze zusters en broeders zich nooit alleen hoeven te voelen. 

Vertrouwen wij ons aan Maria toe, aan de moeder van Jezus en onze moeder, omdat 

zij ons op dit Kerstfeest zal helpen het beeld te erkennen van Gods mens geworden 

Zoon in het gezicht van onze medemensen en om in vrede met elkaar te leven. 

God is met ons, deze dag en alle dagen van ons leven. 

 

 

 

 

 

 

 

 


