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Wat verwachten wij?

Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap  

die bestemd is voor heel het volk. 

Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer. 

Lucas 2, 10-11 

 

 

Voorganger Han Hartog 
Koor, afvaardiging van het Hagunnan & Allegria  

o.l.v. Hans van der Meer 
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Nachtmis 2021 via de livestream van Sint Petrus’ Banden 

Vorig jaar schreven wij dat vanaf 1910 in onze Kerk de Nachtmis 

plaatsvindt, maar vanwege covid-19 dat dit in 2010 niet kon.  

Wij hadden hoop, vooral aan het eind van de zomer, dat we dit jaar 

gewoon weer gezamenlijk in de Nachtmis de geboorte van onze 

Heer Jezus Christus kunnen vieren en waren al volop bezig met de 

voorbereidingen.  

Helaas pakte alles ander uit, weer werden de beperkingen 

aangescherpt met een avond lockdown vanaf 17.00 uur.  

Weer zijn wij gedwongen om de Nachtmis digitaal te verzorgen en in 

verbondenheid met elkaar via de livestream de geboorte van Jezus 

te vieren in deze Kerstnacht. 

 

Hier vindt u de liturgie voor de Nachtmis en hopen met de extra 

bijlage de warmte van deze Kerstnacht bij u te brengen. 

 

De Nachtmis is vrijdag 24 december vanaf 20.00 uur op onze 

website: www.sintpetrusbanden.nl te volgen. 
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Ter overweging 

Vandaag, ook vandaag, ‘is onze Verlosser geboren in de wereld’, 

want Hij weet dat wij Hem nodig hebben. Ondanks al die vormen 

van vooruitgang, is mens-zijn hetzelfde gebleven: een vrijheid in het 

spanningsveld tussen goed en kwaad, tussen leven en dood. Juist 

daar, in zijn binnenste, in wat de Bijbel het ‘hart’ noemt, heeft de 

mens het altijd nodig ‘gered’ te worden. En in de huidige 

postmoderne tijd heeft hij misschien méér nood aan een Redder, 

want nóg ingewikkelder is de samenleving geworden waarin hij 

leeft, waarin zijn persoonlijke en morele integriteit nog méér door 

hinderlagen wordt bedreigd. 
      Paus Benedictus XVI, kersttoespraak 2006 

 

 

Lucas 2:4-7 

Kom, zei hij het is tijd we moeten gaan  

en hij nam haar hand, en zij legde haar ogen in de zijne,  

samen gingen ze op weg, hij torste de verwondering  

zij droeg een wereld in haar buik.  

De tocht was lang en zwaar en toen de tijd gekomen was  

dat zij prijs moest geven wat haar van elders was toevertrouwd,  

vonden ze nergens plaats en zij werd bang, vouwde haar handen om 

haar buik en keek naar hem, en woordeloos zei hij:  

het zal wel goed worden, ik zal voor je zorgen. 

En zo vonden zij een stal. Zij bracht een Zoon ter wereld  

en de man keek naar de vrouw, en de vrouw keek naar de man,  

en samen keken ze naar het Kind en wiegden het in hun liefde  

en in haar pijn. 
 

In liefde ontvangen  

met liefde gedragen  

uit liefde gebaard. 

Jezus Messias, de Verlosser. 
                                                      Vrij vertaald naar Marjo Dohmen 
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Wegzending 

Gaat nu allen heen in vrede. 

  Wij danken God 

 

Slotlied: Eer Zij God 

Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd, 

Mensen van het welbehagen: roept op aarde vrede uit. 

 

Refrein: 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.  

 

Refrein: Gloria in Excelsis Deo (2x) 

 

Lam van God Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs. 

Geef in onze levensdagen peis en vree, kyrieleis.  

 

Refrein: Gloria in Excelsis Deo (2x) 

 

 

 

Alle medewerkers aan deze Nachtmis wensen u een 
zalig Kerstfeest en Gods zegen voor het nieuwe jaar. 
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Openingslied: Wij komen tezamen 

Wij komen tezamen, zoekend naar de vrede, 

en vinden de reden in Bethlehem: 

God van zo hoge naar ons toegebogen! 

Komt laten wij hem zoeken (3x) in elkaar. 

 

Wij groeten de herders armen van de aarde 

die God ziet ontaarden in macht, geweld. 

Wij zien en weten dat wij hen vergeten. 

Komt laten wij hen vinden (3x) overal. 

 

Wij groeten de wijzen, naam en huis verloren, 

op reis om te horen waar God zich meldt. 

Al wat zij zagen was een kind vol vragen. 

Komt laten wij hen volgen (3x) in geloof. 

 

Begroeting met Kruisteken 

 

Inleiding  

 

Gebed om vergeving 

Maken we het een ogenblik stil om ons heen en stil in ons hart. 

Staan we stil bij ons leven met al zijn goed en zijn kwaad. 

 

God, soms hebben we enkel maar oog voor onszelf, 

soms zien we de mens niet meer die naast ons staat. 

We bidden U: dat er in ons ruimte mag groeien voor anderen. 

 

God, soms leven we gevangen in onszelf, angstig en onzeker. 

We bidden U: dat we mensen mogen zijn die oog en oor hebben 

voor uw woorden van bevrijding. 

God, soms zien we de toekomst somber in, 
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soms zijn we moedeloos wanneer we de fouten zien van onszelf en 

van anderen. 

Omdat we tekortschoten ten opzichte van U en van elkaar, 

daarom willen we opnieuw beginnen,  

want we weten dat U eindeloos vergeeft, tot zeventigmaal 

zevenmaal toe  

door Jezus, Uw Zoon en onze Heer.  

Amen. 

 

 

Kyrie Taizé 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 

Christe, Christe, Christe eleison 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 

 

 

Gloria 

Gloria, gloria, gloria, Patri et Filio 

Gloria, gloria, gloria, Spiritui Sancto 

 

 

Openingsgebed 

God, kom in ons midden als een kind vol belofte: 

zonder woorden, alles zeggend, machteloos en onweerstaanbaar. 

Kom in ons midden als een lamp die ons verlicht, als een vuur dat 

ons verwarmt, als een mens die ons toekomst biedt. 

Open onze ogen en ons hart, opdat wij U herkennen in ons midden. 

We vragen het U door Jezus, Uw Zoon, onze broeder. 

Amen. 
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Gebed na de communie 

Heer onze God, met blijdschap hebben wij samen de geboorte van 

onze Heiland gevierd.  

Wij vragen U: doe ons de wegen van Christus gaan, zodat wij met 

Hem uw goddelijk leven delen. 

 

Slotgebed  

God van leven, God van mensen, 

deze nacht is zo vol geheimen, 

zo vol van wonderen en beloften! 

Wij vragen U: geef ons de moed 

om in dit wonder te blijven geloven, 

geef ons de kracht om - met Gods hulp - 

die belofte werkelijkheid te maken: 

vrede op aarde, een thuis voor alle mensen. 

Dat wij vol vertrouwen open blijven staan 

voor uw geheid van leven en toekomst. 

Dat vragen wij U in naam van het kind van deze nacht, 

Jezus, Mensenzoon, Messias, tot in eeuwigheid.  

Amen. 

 

Zegen en zending 

Goede God,  

U die ons kent en van ons houdt 

al voor wij geboren zijn, 

U die ons Uw Zoon Jezus hebt gegeven, 

Hij die in deze nacht geboren is. 

Laat Hem geboren worden in ons hart. 

Zegen onze gedachten, opdat wij mild worden. 

Zegen onze daden, dat wij liefde scheppen. 

Zegen ons, U die we durven noemen: 

Vader, Zoon en heilige Geest.  

Amen. 
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Uitnodiging tot de communie 

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. 

Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld! 

  Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 

  maar spréék en ik zal gezonden worden. 

Het Lichaam van Christus beware ons tot eeuwig leven. 

  Amen. 

 

Gebed geestelijke communie 

Heer Jezus, ik dank U voor uw Woord van Leven 

waarmee Gij mij hebt gevoed. 

Graag zou ik U ook ontmoeten 

in de communie, uw Brood van Leven, 

maar dat is nu onmogelijk. 

Daarom bid ik: aanvaard mijn verlangen 

om hecht verbonden te zijn met U. 

Kom met uw liefde in mijn hart 

en laat mij niet vergeten 

dat uw Geest in mij woont. 

Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, 

mijn Heer en mijn God. 

 

Communielied: De herdertjes lagen bij nachten 

De herdertjes lagen bij nachte, zij lagen bij nacht in het veld. 

Zij hielden vol trouwe de wachte, zij hadden hun schaapjes geteld. 

Daar hoorden zij d’engelen zingen, hun liederen vloeiend en klaar. 

De herders naar Bethlehem gingen, ‘t liep tegen het nieuwe jaar. 

Toen zij er te Bethlehem kwamen, daar schoten drie stralen 

dooreen: 

Een straal van omhoog zij vernamen, een straal uit het kribje 

beneên. 

Toen vlamd’ er een straal uit hun ogen, en viel op het kindeke teer. 

Zij stonden tot schreiens bewogen, en knielden bij Jezus neer. 
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1e Lezing 

Visioen over de geboorte van een goddelijk kind, dat gerechtigheid 

en vrede in stand zal brengen. 

 

Uit de profeet Jesaja 9,1-3.5-6 (uit de NVB21) 

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. 

Zij die in het donker wonen worden door een helder licht 

beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf 

U het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het 

verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun 

schouder, de staf van de drijver, U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan 

destijds. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de 

heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: 

Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. 

Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede voor de troon 

van David en voor zijn koninkrijk; ze zijn gegrondvest op recht en 

gerechtigheid en staan vast voor altijd en eeuwig. 

De HEER van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot 

stand. 

  

 Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

 

Tussenzang: 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. 

Laat de cither slaan, blaast uw fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren. 
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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. 

Laat de cither slaan, blaast uw fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren. 

 

Alleluja Lucas 2, 10-11 

Alleluja. Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap: 

Heden is een Redder geboren, Christus de Heer. Alleluja 

 

 

Evangelielezing  

Herders horen als eersten de tijding van vreugde: Heden is u een 

redder geboren. 

 

 

Uit het heilig Evangelie volgens Lucas 2,1-14 (uit de NVB21) 

  

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. Ook Jozef ging op weg om zich te laten 

inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger 

was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de 

stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David 

afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 

en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde 

Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen 

geen plaats was in het gastenverblijf. 
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dat er licht mag komen over ons spreken en zwijgen en over ons 

doen en laten; 

 

dat er licht mag komen in onze wereld, licht van gerechtigheid en 

liefde zodat mensen en volken kleurrijker worden voor elkaar; 

dat er licht mag komen over uw Kerk, uw huis op aarde, zodat ze 

schijnen mag als een baken van hoop en belofte voor de wereld. 

Dit vragen wij u door Jezus Christus uw Licht in de wereld die met u 

en de Geest ons bidden doet tot God onze Vader met de woorden: 

 

Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw Naam worde geheiligd, uw Rijk kome, 

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood, 

en vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar verlos ons van het kwade. 

Amen. 

 

Vredeswens 

Jezus is mens geworden, 

vandaag, in deze Kerstnacht! 

Gods’ Zoon geboren als een mens 

om ons hart te vervullen met vrede, 

om de wereld te verzoenen met Zijn Vader,  

die ook ónze Vader wil zijn. 

Jezus, die later tegen zijn vrienden zal zeggen: 

‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef ik u!’ 

Kijken we elkaar in deze nacht oprecht in de ogen, 

geven we elkaar in alle duisternis een teken van hoop, 

wensen we elkaar de vrede van Christus! 
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Collecte 

U kunt uw gave overmaken via de QR-code of overmaken 

op onze bankrekening: NL39 RABO 0383 5487 99 

t.n.v. Sint Petrus’Banden 

 

Communie gebed 

Gij, die de duisternis niet hebt laten heersen over de mensen 

maar het licht hebt geschapen waarin zij elkaar konden zien en 

liefhebben, 

  wij danken u, God. 

 

Gij, die de duisternis niet hebt laten heersen over het leven 

maar het licht hebt geschapen waarin woorden of daden helder 

werden of duister bleven, 

  wij danken u, God. 

     

Gij, die de duisternis niet hebt laten heersen over ons bestaan 

maar in Jezus Christus licht zijt geworden voor de hele wereld, 

  wij danken u, God. 

 

In Hem, Jezus Christus, kwam uw licht over de wereld, kregen de 

dingen hun ware betekenis en de mensen hun echte gestalte. Heel 

zijn leven was liefde, ook toen Hij de laatste avond van zijn leven 

met zijn vrienden samen was. 

 

Hij heeft toen het brood genomen, U, God, gedankt. Hij heeft het 

brood gezegend, gebroken en aan zijn leerlingen gegeven. 

 

In dat eenvoudige gebaar is Jezus telkens aan mensen verschenen. 

Zo is Jezus ook hier en nu in ons midden: in het gezegende brood uit 

de Eucharistie dat we gaan delen tot zijn gedachtenis.  

En wij bidden om zijn Geest: 
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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 de stralende luister van de 

Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet 

bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde 

betekent voor heel het volk: vandaag is in de stad van David jullie 

redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het 

teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken 

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 de mensen die 

Hij liefheeft.’ 

 

  Woord van de Heer. – Wij danken God. 

  

 

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 

Ik geloof in God, die zoveel van de mensen houdt 

dat Hij met ons wilde meegaan door het leven van elke dag 

in zijn Zoon, het Kind van Bethlehem. 

Ik geloof in het Kind van Bethlehem dat ook genoemd wordt 

Emmanuel, 
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God met ons, Kind van vrede, verlosser van de wereld. 

Ik geloof in dit Kind voor wie geen plaats was in de herberg 

maar dat met zijn ouders samen een gezin vormde. 

Bij Hem is plaats voor allen. 

 

Ik geloof in zijn leven voor alle mensen waardoor Hij verlossing 

bracht uit de donkerte van het kwaad. 

Ik geloof, dat wij de kerstboodschap verder kunnen dragen 

door de kracht van de geest welke Hij ons heeft geschonken. 

 

Ik geloof in het Kerstfeest, elk jaar opnieuw 

en daarom in een wereld van vrede.  

Amen. 

 

Voorbede 

Acclamatie: Heer ontferm U 

Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U 

 

In deze heilige nacht bidden wij 

om alles wat ons ter harte gaat, 

om alles waar het echt op aan komt in het leven. 

 

Kerstmis, het is een feest van de blijheid. 

Omdat een Kind is geboren onder ons, mens onder de mensen. 

Een Kind dat mens is en God tegelijk. 

God die spreekt tot jou en mij in de eenvoud van een kind. 

Daarom vieren we feest in blijheid. 

Laten wij bidden om blijheid. 

 

Kerstmis, het is een feest van eenvoud. 

Omdat de herders, de uitgestotenen, als eerste de ster zagen 

en de heerlijkheid van het kind te zien. 
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Het is een waarschuwing voor onze zelfgenoegzaamheid, 

een terechtwijzing voor onze eigendunk. 

De eenvoud van het kind spreekt tot het hart. 

Daarom vieren we feest in eenvoud. 

Laten wij bidden om eenvoud. 

 

Kerstmis, het is een feest van vrede. 

Omdat het kind spreekt tot allen die van goede wil zijn, 

die het goed menen met elkaar. 

En meestal zijn wij ook wel van goede wil, zeker op een nacht zoals 

deze. 

Maar het feest van de vrede duurt meestal niet zo lang. 

Laten wij bidden om vrede. 

 

Kerstmis, het is een feest van liefde. 

Liefde van de moeder en van het kind. 

Liefde van de ouders voor elkaar. 

Liefde van jonge mensen die elkaar graag zien. 

En liefde ook van de mensen onder elkaar: een glimlach, 

een schouderklopje, een bemoedigend woord, zo moeilijk is dat nu 

ook weer niet. 

Laten wij bidden om liefde. 

  

Kerstmis, het is een begin. 

Elk jaar opnieuw: een begin. 

Misschien heeft het Kind het wel zo gewild, 

als een voortdurend herhaalde herinnering aan het goede 

dat in ons allemaal zit. 

Een begin als herinnering dat dit onze opdracht is, 

nu met Kerstmis, maar ook alle dagen, een heel jaar lang. 

Laten wij bidden om elke dag opnieuw te kunnen beginnen. 

 

Intenties 


