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And by the light of that same star 
Three Wise men came from country far 
To seek for a King was their intent 
And to follow the star wherever it went 
Noel, Noel, Noel, Noel 
Born is the King of Israel! 
 
This star drew nigh to the northwest 
Over Bethlehem it took its rest 
And there it did both stop and stay 
Right over the place where Jesus lay 
Noel, Noel, Noel, Noel 
Born is the King of Israel! 
 
Then let us all with one accord 
Sing praises to our heavenly Lord 
That hath made heaven and earth of nought 
And with his blood mankind has bought 
Noel, Noel, Noel, Noel 
Born is the King of Israel! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen u prettige kerstdagen toe! 
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Refrein (2x): 
De dood is dood en duisternis verbroken, 
geboren woord, verwondering en troost. 
Nacht van de vrede, 
een droom voor heel de aarde, 
een koning beloofd, 
in de nacht van mensentijden, 
voorgoed, voorgoed vrede. 
 
Gebed na de communie 
 

Slotritus 
 
Zegen en wegzending 
 
Slotlied - The first Noel 
The first Noel the angels did say 
Was to certain poor shepherds in fields as they lay: 
In fields where they lay keeping their sheep 
On a cold winter's night that was so deep 
Noel, Noel, Noel, Noel 
Born is the King of Israel! 
 
They looked up and saw a star 
Shining in the east beyond them far 
And to the earth it gave great light 
And so it continued both day and night 
Noel, Noel, Noel, Noel 
Born is the King of Israel! 
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Openingsritus 
 
Openingslied 
Not that far from Bethlehem 
Underneath the stars,  
Just a simple man and wife 
somewhere in the dark 
his words cut the silent night 
 
Take my hand, for the child that you carry is God's own 
And though it seems the road is long 
 
We're not that far from Bethlehem 
Where all our hope and joy began 
For in our arms we'll cherish him 
We're not that far from Bethlehem 
 
Let us Celebrate 
As the Christmases go by, 
Learn to live our days  
with our hearts near to the child 
 
Ever drawn, ever close , to the only love that lasts 
And though two thousand years have past 
 
We're not that far from Bethlehem 
Where all our hope and joy began 
For when our hearts still cherish him 
We're not that far.... (2x) 
 
We're not that far, from Bethlehem 
 
 



2 
 

Begroeting  
 
Schuldbelijdenis 2 
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. 
Heer ontferm U over ons 
Christus, die de afstraling zijt van Gods heerlijkheid en tot 
erfgenaam zijt gemaakt van al wat bestaat, ontferm U over ons. 
Christus ontferm U over ons 
Heer, door wie de Geest over ons is uitgestort om door uw genade 
gerechtvaardigd te worden, ontferm U over ons. 
Heer ontferm U over ons. 

Amen 
 
Lofzang  
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. (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 excelsis Deo. (2x) 
 
Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs. 
Geef in onze levensdagen peis en vree, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. (2x) 
 
 
Gebed 
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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. 
 
Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot 
in eeuwigheid. Amen 
 
Vredesritus 
Vrede voor jou  
 
Breken van het brood 
Lam God, dat wegneemt de zonder der wereld 
Ontferm U over ons 
Lam God, dat wegneemt de zonder der wereld 
Ontferm U over ons 
Lam God, dat wegneemt de zonder der wereld 
Geef ons de vrede 
 
Uitnodiging tot de 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 
slechts één woord en ik zal gezond worden. 
 
Communiezang 
 
Nacht van de vrede 
Nacht van de zon, van licht en vuur ter aarde, 
gebaar van God in een stad  van weleer. 
Nacht van geloof, van stilte en verbazen, 
het woord van trouw zonder schijn van verweer. 
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Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat 
haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze 
paus en Johannes onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk 
verrichten. 
 
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in 
de hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw 
zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw 
gelaat. 
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de 
maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar 
bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens 
leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig 
leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, 
uw Zoon. 
 
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. 
Amen. 
 
Communieritus 
 
Gebed des Heren 
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. 
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Dienst van het woord 
 
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 drijvers, Gij hebt ze stuk gebroken als op de dag 
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. 
Zo spreekt de Heer. Wij danken God. 
 
Tussenzang - In de stad van koning David 
In de stad van Koning David, in de stilte van de nacht, 
Is het Kind, een zoon, geboren, de Messias, lang verwacht. 
Zoon van God en Israël, Zoon van God, Immanuel.  
 
In de stad van koning David, in de stal van Bethlehem, 
ligt de Heiland in de kribbe, in het stro daar vind je Hem. 
Deze Koning zonder troon, deze Koning is Gods Zoon.  
 
In de stad van koning David, wordt het licht in deze nacht, 
want de Heiland is geboren, de Messias, lang verwacht.  
Zoon van God, Immanuel, Zoon van God, Heer, dank U wel. 
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Tweede Lezing Titus 2,11-14 
Dierbare, de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is 
op aarde verschenen. Zij leert ons goddeloosheid en wereldse 
begeerten te verzaken en bezonnen, rechtvaardig en vroom te 
leven in deze tijd, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van 
onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God 
en Heiland Christus Jezus Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om 
ons van alle ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot zijn 
eigen volk, gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goeds.  
Zo spreekt de heer. Wij danken God. 
 
Tussenzang - Sleutel van de toekomst 
Ergens in een oude stal werd ooit een kind geboren, 
dat in zich een belofte droeg en nieuwe hoop deed gloren. 
Onbevangen, teer en broos, zo kwam het in ons midden, 
maar niemand die er oog voor had, alleen wat vreemdelingen. 
 
Refrein:  
Zing voor dit kind dat hoop doet leven. 
Huil, speel en lach, geniet nu maar. 
Ooit zal dit kind ons vreugde geven. 
Brengt mensen ver uiteen weer tot elkaar. 
 
Ondanks chaos om ons heen blijft ons Zijn boodschap boeien: 
een kind dat kans gegeven wordt kan harmonie doen groeien. 
Als ergens op de wereld nu een kind nieuw wordt geboren, 
zorg dan dat het welkom is en laat je stem maar horen. 
 
Refrein 
 
Want een kind heeft de sleutel, (2x) 
want een kind, heeft de sleutel van de toekomst in zijn hand. 
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Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, bron van alle heiligheid.  
Heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor 
ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
 
Want in de nacht, toen Hij vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij 
brood in zijn handen, sprak de dankzegging uit, 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. 
 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, sprak opnieuw de 
dankzegging uit en gaf hem aan zijn leerlingen met de 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 VERGEVING VAN DE ZONDEN. 
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het 
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons 
waardig keurt om voor uw aangezicht e staan en uw heilige dienst 
te verrichten. 
 
Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken U 
dat wij door de heilige Geest worden vergaderd, tot één enige 
kudde.  
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Gebed over de gaven 
Heer, aanvaard deze gaven van brood en wijn als een teken van 
onze dankbaarheid en als een antwoord op uw liefde. Want U 
hebt ons het eerst bemind in Jezus Christus, uw Zoon die mens 
geworden is; die met U leeft in eeuwigheid. 
Amen 
 
Eucharistisch gebed 
De Heer zal bij u zijn.  
De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart.  
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Prefatie (I) van Kerstmis 
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doe naan uw 
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, 
altijd en overall door Jezus Christus onze Heer. 
Gij hebt uw heerlijkheid ontvouwd voor onze ogen, nieuw licht is 
opgegaan, uw Woord is vlees geworden: zichtbaar zijn Gij 
geworden, onze God in Hem, 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 de Heer, de God her 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. 
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Want een kind heeft de sleutel, (2x) 
want een kind heeft de sleutel van de toekomst in zijn hand, 
de toekomst in zijn hand. 
 
Refrein 
 
Alleluja 
Alleluja, alleluja! (3x) Alleluja! 
Woord van God, tot ieder gesproken,  
dat wij samen zingend verstaan: 
t Woord van God tot ieder gesproken. Alleluja! 

Alleluja, alleluja! (3x) Alleluja! 
 
Evangelie Lucas 2,1-14 
De Heer zal bij u zijn. 
De Heer zal u bewaren 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Lucas.  
Lof zij U Christus 
 
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 geslacht van David, ging hij van Galilea, uit de stad Nazaret, 
naar Judea: naar de stad van David, Betlehem 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.  
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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 

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 

 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 

 
Zo spreekt de Heer. Wij danken God 
 
Overweging 
 
Lied - When a child is born 
A ray of hope flickers in the sky 
A tiny star lights up way up high 
All across the land dawns a brand new morn 
This comes to pass when a child is born 
 
A silent wish sails the seven seas 
The winds of change whisper in the trees 
And the walls of doubt crumble tossed and torn 
This comes to pass when a child is born 
 
A rosy dawn settles all around 
You got the feel, you're on solid ground 
For a spell or two no one seems forlorn 
This comes to pass when a child is born 
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Eucharistie 
 
Klaarmaken van de tafel 
 
Lied - Cool night, quiet night 
Cool night, quiet night, candle light, 
starlight, heaven's light, holy night. 
One star led them to the place where he lay. 
Cool night, quiet night, holy night. 
 
Cool night, quiet night, candle light, 
starlight, heaven's light, holy night. 
God's light, lead us to the manger, we pray. 
Cool night quiet night, holy night. 
 
Jesus, little Babe, born this night, 
guide me, lead the way, be our light. 
Jesus, Son of God, our Saviour and King. 
Cool night, quiet night, 
star bright, holy night, 
cool night, cool night, quiet night. 
 
Bereiding van de gaven 
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan 
worden door God de almachtige Vader. 
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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Kerstmis is een feest van vrede.  
Omdat het Kind spreekt tot allen die van goede wil zijn, die het 
goed menen met elkaar.  
Laten wij bidden om vrede. 
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons 
 
Kerstmis is een feest van verbondenheid. Met familie, vrienden, 
mensen uit de parochie, de Vormelingen en eerste 

 
Toch zijn er deze dagen ook mensen die zich eenzaam en verlaten 
voelen, die Kerstmis niet als een feest kunnen beleven.  
Laten wij bidden om verbondenheid. 
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons 
 
Kerstmis is een feest van liefde. Liefde van moeder en kind.  
Liefde van 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.  
Laten wij bidden om liefde. 
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons 
 
Bidden we voor hen die ziek zijn, thuis en in de zieken- en 
verpleegtehuizen;  
 
Bidden we voor de overledenen uit onze parochie; 
Bidden we voor de intenties voor deze kerstperiode; 
 
En in stilte bidden we voor wat er leeft in ons eigen hart. 

 
 
God, U bent voor ons mens geworden, opdat wij mens zouden 
worden voor elkaar. Laat Uw grenzeloos licht ons omgeven om het 
verder uit te dragen. Dat vragen wij u door Jezus onze Heer.  
Amen 
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It's all a dream and dream now 
It must come true soon somehow 
All across the land dawns a brand new morn 
This comes to pass when a child is born 
 
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. 
 
Voorbeden 
Laat het in deze kerstviering met vertrouwen bidden tot onze 
menslievende God. 
 
Kerstmis is een feest van de blijheid.  
Omdat een Kind geboren is onder ons, mens onder de mensen.  
Een Kind dat mens is en God tegelijk.  
Laten wij bidden om blijheid. 
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons 
 
Kerstmis is een feest van eenvoud.  
God spreekt tot ons via een kind.  
Laten wij bidden om eenvoud. 
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons 
  


