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1. INTREDE   

 

LIED:  Nu zijt wellekome 

Nu zyt wellecome, Jesu lieven Heer. 

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer 

Nu syt wellecome van de hoge hemel neer. 

Hier al in dit aardrijk zyt Gij gezien nooit meer. 

Kyrieleis! 

 

Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, 

daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij. 

Jezus is geboren in de heilige Kerstnacht 

van een maged reine die hoog moet zijn geacht. 

Kyrieleis! 

 

D’herders op den velden, hoorden een nieuw lied: 

dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet: 

“Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar. 

Betlehem is de stede daar is ’t geschiedt voorwaar 

Kyrieleis! 

 

VERWELKOMING DOOR ZUSTER BEATRIJS 

Aan de vooravond van Kerstmis heten wij u allen van harte welkom in de kapel van 

“Dorp in de Stad” in Gent.  Deze kleinschalige woonsite met assistentiewoningen is 

gelegen tussen de Papegaaistraat en de Brandstraat en behoort tot het 

woonzorgcentrum De Refuge. Het vroegere woonzorgcentrum Sint-Jozef, gerund 

door de Zusters der Armen was verouderd, daarom besloten, de Cisterciënzerzusters 

van Gent, de congregatie achter De Refuge en bij de Gentenaars beter gekend als de 

zusters van de Bijloke, om er een nieuw kleinschalig woonproject te bouwen ten 

dienste van de ouder wordende medemens.  De oude kapel bleef overeind, werd 

eigentijds gerenoveerd en staat nu centraal op de woonsite.  Het is in deze sacrale 

ruimte dat bisschop Lode,  mevrouw Rita Van Praet, bewoonster en lector, het 

zangkoor en ikzelf,  samen met u en voor u willen bidden. 
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KRUISTEKEN EN WELKOM DOOR DE BISSCHOP 

 
Zusters en broeders,  

Beste vrienden, waar u zich ook mag bevinden. Ik ben blij deze kerstwake te mogen 

voorgaan op een plaats zoals deze. Natuurlijk voel ik mij als cisterciënzermonnik 

thuis bij cisterciënzerzusters. Maar ik kom ook als bisschop op een plaats waar al 

eeuwen lang mensen verzorgd worden. Waar mensen dus met hun eigen lijden en 

dat van anderen geconfronteerd worden. Een plaats waar in het voorbije jaar 

bijzonder veel energie en goede wil aan de dag werd gelegd om de wereldwijde 

pandemie te overwinnen. We hebben al een paar veldslagen meegemaakt (ik bedoel 

de twee coronagolven) en hebben die met veel inspanning en lijden doorstaan. Maar 

daarmee is de strijd nog niet gestreden.  

 

In onze wereld van onzekerheid komt de vorst van de vrede. Zegt Jezus ons niet 

steeds opnieuw: “Vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u”? Wij vragen hem dan niet op 

onze zonden te letten, maar op het geloof van zijn kerk. En we voegen eraan toe: 

“vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één”.  

 

Bereiden we ons voor om Jezus, de vredevorst, te ontvangen midden onder ons.  

 

Kyrie eleison 

 

OPENINGSGEBED (bisschop) 

 
Heer, onze God, niemand heeft U ooit gezien. In uw Zoon Jezus bent U ons nabij 

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

om van deze vreugde mee te delen aan ieder mens van goede wil. Dat vragen wij 

door Christus, onze Heer.  AMEN 

 

Lezing (Rita) 

Wij lezen uit het evangelie volgens Lucas: 

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 
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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. 

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: 

 

LIED:  Eer zij God in onze dagen (strofe 1 en refrein)   ZJ 221 

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 
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HOMILIE  

Lc 2, 1-14 

 

« Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. 

Vandaag is in de stad van David uw redder geboren” (Luc 2, 10). 

 

Beste zusters en broeders, beste vrienden waar dan ook, maar samen met ons dank 

zij het kleine scherm. (het maakt van ons één grote familie!). Misschien hebben jullie 

opgemerkt dat de tekst die we zopas hoorden uit twee delen bestaat.  

Het eerste deel vertelt de geboorte van Jezus op een heel sobere, objectieve manier. Ik 

zou bijna zeggen dat de eerste indruk een beetje ontgoochelend is. Er wordt verhaald 

op welk moment van de geschiedenis Jezus geboren is: ten tijde van keizer Augustus. 

We weten ook waarom Jozef en Maria naar Bethlehem gereisd waren. Ze moesten 

zich namelijk aanmelden in een volkstelling, En dan is er de geboorte zelf in enkele 

woorden: “(Maria) baarde een zoon, haar eerstgeborene; ze wikkelde Hem in doeken en legde 

Hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf.” (v. 7). Alles bij 

elkaar is het maar een korte melding.   

  

In het tweede deel bevinden we ons niet meer op die plek met een voerbak, maar op 

enige afstand ervan, een beetje verder op den buiten, in de natuur. Het kader is weer 

arm. Maar het is daar dat de betekenis van Jezus’ geboorte duidelijk wordt. We zijn in 

het gezelschap van herders. Ze zijn moe.  Fysisch. Maar ook mentaal. Zoals veel 

mensen vandaag hebben ze weinig toekomstperspectief. Zij interesseren zich dan 

ook niet aan de machtigen van hun tijd, of die nu Augustus heten of een andere 

naam dragen. De herders hebben geen besef van een keizerrijk, van een republiek of 

van welke natie ook. Hun wereld beperkt zich tot de enkele vierkante kilometers 

waarop ze hun kudde laten weiden. Er is ook nog de nacht: symbool van hun 

inwendige duisternis. En tenslotte behoren de herders tot “het volk” (v. 10), de 

massa, de grote groep. Maar… ik vraag u: … zijn wij niet een beetje zoals zij? Met een 

gevoel aan ons lot overgelaten te zijn? Alleen met ons problemen? Voor wie 

betekenen we nog iets?  Het antwoord komt nu, maar niet zoals we dachten.  

 

Na dat eerste deel van het verhaal dat zo neutraal overkwam en na onze ontmoeting 

met de herders wordt het tweede deel gewoon irreëel. Of is het: meer dan reëel? 

Plots staat daar een stralende engel. Hij verschijnt in de nacht die alleen maar 

onveiligheid en angst opriep. In de nacht – ja, er midden in – is die engel een licht. De 

angst slaat de herders om het hart (v. 9). De engel stelt hen gerust: “Schrik niet. Ik heb 

voor jullie een grote vreugde. En niet alleen voor jullie, die zo weinig zijt. Maar voor heel het 

volk, voor allen” (cf. v. 10). De herders waren helemaal niet voorbereid op een engel en 

op zo’n uitbundigheid. En vooral, nu wordt er niet meer gewoon gesproken over een 

eerstgeborene, maar over een redder, een Messias, en zelfs “de Heer”, dus God in 

persoon! En dat wordt aan ongeletterde herders verteld! Van verrassing gesproken! 
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Want dat alles betreft een baby, in doeken gewikkeld die in een voerbak ligt. Zitten we 

nog in de normale wereld? En om te eindigen komt er de boodschap van een hele 

troep engelen (een “heel leger in de hemel” zegt de tekst – v. 13). En wat horen we? 

“Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft” (v. 14). 

Eigenlijk is het nu pas – nu eindelijk! – dat we de zin van alles begrijpen. Dat is het 

lang verwachte antwoord op onze vragen. Laat ons zeggen dat we uitgenodigd 

worden om ons in vertrouwen en geloof toe te vertrouwen aan wat God met ons 

voorheeft.   

 

Beste vrienden, God stuurt ons Jezus, zijn Zoon van alle eeuwigheid, om ons vrede te 

brengen. Vrede men God zelf. Vrede tussen alle mensen. Vrede in het hart van 

iedereen. Jezus zal later zeggen: “Vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u”. En dat grote 

geschenk, het grootste cadeau dat we ons kunnen indenken – hoe ouder we worden, 

hoe meer we dat beseffen – die vrede komt ons van Godswege en begint op kerstdag. 

En dat wens ik dan ook iedereen heel gemeend toe: Vrede zij met u! 

 

PSALM 96 
Met keervers: “Komt laten wij aanbidden” 

Zingt voor de Heer een nieuw gezang, 

zingt voor de Heer, alle landen. 

 

Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam, 

verkondigt zijn heil alle dagen. 

 

Meldt aan de naties zijn heerlijkheid, 

zijn wondere daden aan alle volken. 

 

Dan straalt de hemel en jubelt de aarde, 

de zee neuriet mee met al wat daar leeft. 

 

De velden zwaaien met al hun gewassen, 

de woudreuzen buigen hun kruin. 

 

Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt, 

Hij komt als koning der aarde. 

 

Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren, 

de volkeren eerlijk en trouw. 
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VOORBEDEN 

BISSCHOP: Laten wij nu bidden tot God die ons leven deelt: 

(afwisselend: Zuster Beatrijs en Rita) 

Voor slachtoffers van het coronavirus: 

voor wie een dierbare verloren heeft, 

voor wie bang is besmet te raken,  

voor wie door deze crisis in armoede dreigt terecht te komen; 

om uw licht, Heer 

 

Kind ons geboren, Zoon ons gegeven : kom in ons midden 

 

Voor wie eenzaam is en hunkert naar bezoek, 

voor wie in stilte verdriet heeft om wat ooit verkeerd liep en niet meer rehtgezet kan 

worden, 

voor wie zich overbodig voelt : 

om uw nabijheid, Heer 

 

Voor mensen op de vlucht voor armoede, 

voor families bedreigd door geweld, 

voor kinderen wiens toekomst wordt afgenomen : 

om uw vrede, Heer 

 

Voor de Kerk, 

dat ze niet bang is om te getuigen van Uw genegenheid 

dat ze een teken van hoop wordt voor alle mensen van deze tijd. 

 

Bisschop: 

God van liefde en vrede,  

Gij komt ons tegemoet  

en wilt met ons het leven delen. 

Onze zorgen en vragen gaan U ter harte. 

Mag dit voor ons een bron blijven  

van hoop en vertrouwen, 

vandaag en al onze dagen. AMEN 

 

Bidden wij nu samen tot God die wij Vader noemen: 
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ONZE VADER (gebeden) 

 

LIED: Vanwaar zijt Gij gekomen  (ZJ 214) 

Vanwaar zijt Gij gekomen, 

wij wisten niets van U. 

In onze stoutste dromen 

was God nooit hier en nu. 

Een nieuwe God zijt Gij, 

die onder ons wil wonen, 

zo ver weg, zo dichtbij. 

 

Gij zijt ons doorgegeven, 

een naam, een oud verhaal, 

uw woorden uitgeschreven 

in ied're mensentaal. 

Ons eigen levenslot 

met uw geluk verweven, 

zo zijt Gij onze God. 

 

Gij zijt in ons verloren, 

wij durven U niet aan, 

uw stem in onze oren, 

uw komst in ons bestaan. 

Een mens van vlees en bloed, 

een kind voor ons geboren, 

een naam die sterven moet. 
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SLOTGEBED EN ZEGEN 

 

Heer onze God, 

Gij hebt uw volk getroost, 

En zijt ons tegemoet gekomen met uw goedheid en uw trouw. 

Wij danken U voor dit kerstfeest 

Dat nieuwe hoop brengt op een wereld van vrede en gerechtigheid. 

We vragen dat iedereen op aarde de blijde boodschap mag vernemen,  

En eens uw heerlijkheid aanschouwen  

In Jezus Christus, onze Heer. 

AMEN 

 

Zegenlied: De Levende zegene u   (ZJ 26d)  
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LIED: Stille nacht 

 

Stille Nacht, Heilige Nacht. 

Davids Zoon, lang verwacht, 

die miljoenen eens zaligen zal 

wordt geboren in Bethlehem’s stal. 

Hij, der schepselen Heer 

Hij, der schepselen Heer. 

Hulp'loos kind, heilig kind, 

dat zo trouw zondaars mint. 

Ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 

werd Ge in stro en in doeken gelegd; 

Leer m'U danken daarvoor! 

Leer m'U danken daarvoor! 

Stille Nacht, Heilige Nacht, 

Heil en vree wordt gebracht, 

aan een wereld, verloren in schuld. 

Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

Amen! Gode zij de eer! 

Amen! Gode zij de eer! 
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