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PAROCHIE IN HERZELE - SINT-LIEVENS-HOUTEM 
Kerstmis 2018 
 
 
 
 

 
 

"Een Licht zal vandaag over ons schijnen, 
want vandaag is onze Heer geboren." 

 
Wij wensen en bidden 

dat het licht van Kerstmis mag schijnen 
voor alle mensen van goede wil. 

 
Want mensen die leven vanuit het geloof 

zien alles in een ander licht, 
in Gods licht. 

 
Een Zalige en Vredevolle Kerstmis! 

 
 
 
Intredelied: Nu zijt wellecome   (ZJ 201, 1-2-3) 
 
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,  
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer! 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer, 
hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyrieleis. 
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Christe Kyri'eleison, laat ons zingen blij, 
daarmed' ook onze leisen beginnen vrij! 
Jesus is geboren in de heilige Kerstnacht, 
van een maged reine die hoog moet zijn geacht. 
Kyrieleis. 
 
D’herders op de velden hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 
‘Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar. 
Bet’lem is de stede daar is ’t geschied voorwaar.’ 
Kyrieleis! 
 
 
Aansteken van de vreugdekaars 
 
Vier weken van de Advent zijn aan deze dag vooraf gegaan. 
In die tijd hebben profeten ons bij de hand genomen. 
Zij hebben verwachtingen gewekt, onze hoop gevoed 
en ons geleidelijk doen wennen aan het licht: 
elke week brandde er een kaarsje meer. 
 
Naast de vier kaarsen van onze Adventskrans 
ontsteken wij vandaag een vijfde kaars, de vreugdekaars, 
omdat het Kind geboren wordt, 
door God gezonden als het Licht in de duisternis. 
Moge dit voor ons een nieuw begin betekenen. 
 
 
 
Welkom en inleiding 
 
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 ‘Ik zal er zijn voor u’. 
Hij wil ons samenkomen rond zijn kribbe zegenen 
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.  
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Gebed om ontferming   (ZJ 234) 
 
Toon ons uw Zoon als bron van licht, 
als weerglans van uw aangezicht: 
Kyrie eleison! 
 
Dat ieder die zich tot U wendt 
de gloed van uw genade kent: 
Kyrie eleison! 
 
Wij vragen vrede voor elkaar. 
Maak Gij om Hem ons bidden waar: 
Kyrie eleison! 
 
V.  Moge God zich over ons ontfermen, 
 ons weg halen uit duisternis en zonde  
 en ons doen delen in zijn goddelijk leven. 
 
 
Eer zij God in onze dagen  (ZJ 221, 1) 
 
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. 
 
 
Openingsgebed 
 
V. Liefdevolle God, 
 in de geboorte van een kind 
 hebt Gij laten zien dat het U ernst is: 
 ons mensen nieuw leven geven. 
A. Wij bidden U: 
 open onze oren om uw boodschap te beluisteren, 
 open ons hart om licht en waarheid te kunnen 
 ontvangen, 
 open onze handen om vreugde met elkaar te delen. 

Wij vragen U dit in naam van Jezus, uw Zoon, voor ons 
geboren. Amen. 
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Eerste lezing 
  
 
Tussenzang:  Uit uw hemel zonder grenzen   (ZJ 212, 1-2-3) 
 
Uit uw hemel zonder grenzen 
komt Gij tastend aan het licht, 
met een naam en een gezicht 
even weerloos als wij mensen. 
 
Als een kind zijt Gij gekomen, 
als een schaduw die verblindt, 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 
 
Als een vuur zijt Gij verschenen, 
als een ster gaat Gij ons voor, 
in den vreemde wijst uw spoor, 
in de dood zijt Gij verdwenen. 
 
 
Evangelie  
 
 
Acclamatie    (ZJ 3b)  
 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
Ik verkondig u een blijde boodschap: 
Heden is u een redder geboren, Christus de Heer. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
 
Homilie 
 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in God, 
de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
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die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
gekruisigd is, gestorven en begraven, 
die nedergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden 
die opgestegen is ten hemel, 
en 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 
 
V. God heeft ons zijn menslievendheid geopenbaard in Jezus. 
 Daarom kunnen we ook dankbaar en vol vertrouwen tot de 

Vader bidden:  
 
L. Voor onze kerkgemeenschap  
 en voor allen die er verantwoordelijkheid dragen: 
 om een hernieuwd geloof in de nabijheid van God  
 in Jezus, zijn Zoon. Laat ons bidden. 
A. Kind ons geboren, Zoon ons gegeven: kom in ons 

midden.  
  
L. Voor allen die nog nooit van Jezus en zijn Evangelie hebben 

gehoord: om de ontmoeting met mensen die getuigen van Gods 
grote daden. Laat ons bidden. 

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

 
L. Voor zoveel plaatsen op onze wereld waar de vrede bedreigd is: 
 om een respectvolle dialoog en groeiend wederzijds begrip. 
 Laat ons bidden. 
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A. Kind ons geboren, Zoon ons gegeven: kom in ons 
midden.  

 
L. Voor mensen die in deze donkere dagen lijden onder armoede, 

eenzaamheid of verdriet:  
 om mensen die hen Gods vrede en nabijheid toezeggen. 
 Laat ons bidden. 
A. Kind ons geboren, Zoon ons gegeven: kom in ons 

midden.  
  
L. Voor ons allen: 

om een nederig en dankbaar hart  
dat steeds verwonderd kan blijven  

 over het grote wonder van God die zich zo klein maakt. 
 Laat ons bidden. 
A. Kind ons geboren, Zoon ons gegeven: kom in ons 

midden.  
 
V.  Goede God,  
 in Jezus hebt Gij uw redding getoond 

tot aan uiterste grenzen van de aarde. 
 Daarom vertrouwen wij ons aan U toe met onze beden. 
 Wil ze verhoren omwille van Jezus, 

Uw Zoon en onze Heer.  
 
 
Omhaling  
 
 
Offerandelied 
 
 
Gebed over de gaven  
 
V. Heer, aanvaard deze gaven van brood en wijn 
 als een teken van onze dankbaarheid en wederliefde. 
 
A. Want Gij hebt ons het eerst bemind 
 in Jezus Christus, uw mensgeworden Zoon, 
 die met U leeft in eeuwigheid. Amen. 
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Eucharistisch gebed 
 
 
V. Heilige Vader, U willen wij danken altijd en 
 overal door Christus onze Heer. 

Maar vooral op kerstdag prijzen wij U 
omwille van Hem, die is het licht dat schijnt 
in onze duisternis. 

 
 Hij geeft ons het vermogen uw kinderen te worden. 
 Van zijn volheid ontvangen wij Gods 
 menslievendheid en barmhartigheid. 
 Hij brengt ons heil en genezing. 

 
 Daarom met allen die ons in geloof zijn voorgegaan, 
 met alle engelen en heiligen, 
 loven en aanbidden wij U 
 en zingen U vol vreugde: 

 
 
A. Eer zij God die onze Vader 
 en die onze Koning is. 
 eer zij God die op de aarde  
 naar ons toe gekomen is. 
 

Refr. Gloria in excelsis Deo, 
   Gloria in excelsis Deo. 
  
 
 
V. Waarlijk heilig zijt Gij, Heer, bron van al wat goed is.  
 Wij danken U voor het goede dat wij mogen doen,  

voor de goedheid die wij mogen ondervinden, 
voor uw Geest van liefde waardoor deze wereld meer 
bewoonbaar en menselijker kan worden voor alle mensen.  
Wij bidden U, Vader, zend deze geest van goedheid over deze 
gaven van brood en wijn, tekenen van wie Hij voor ons wil zijn: 
iemand die bemint ten einde toe: gebroken en vergoten.  
Zo staan wij biddend rond uw tafel, God, en mogen samen doen 
wat het Kerstekind ons als teken van licht heeft nagelaten.  
 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/1/18/09/62/Hostie.jpg&imgrefurl=http://aep-saint-omer.over-blog.com/article-32685519.html&docid=D7aA6Ob3d84fZM&tbnid=SmCDJey5JTEBzM:&w=351&h=462&ei=deV9VMHuBumy7Qb4moGwBA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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   - Instellingswoorden - 
 
V. Zingen wij dankbaar Gods komst in ons midden. 
A. Kind ons geboren, Zoon ons gegeven,  
 kom in ons midden. (2x) 

 
V. Trouw aan dit woord, Vader, zijn wij hier bijeen in zijn naam, en 
 gedenken hoe Hij geboren werd in een stal, omdat er geen plaats 

voor Hem was in de herberg.  
Hij, die is het licht van de wereld, werd door de wereld niet 
erkend.  
 
Maar voor de herders de eerste armen, is Hij een bron van 
vreugde geworden;  
voor de wijzen, de zoekers naar waarheid, uw openbaring.  
Zend nu Vader, uw Geest in ons midden, de Trooster en Helper, 
en wek de gezindheid van Jezus in ons hart.  
Dat ook nu nog gebeuren mag wat Hij heeft gedaan: dat de 
armen het weer zien zitten,  
dat de treurenden worden getroost, zieken genezen;  
dat eenzamen vriendschap ontvangen, zondaars vergeving.  

 Gedenk onze overledenen… 
  
 Ontvang allen in uw goddelijke liefde.  
 Moge onze wereld een huis worden van vrede. 
 Moge er vreugde en vrijheid komen in Jezus’ naam. 

Dan wordt deze wereld een huis voor alle volkeren.  
Dan zal er vreugde zijn op aarde, vrijheid en vrede in Jezus’ 
naam.  

 
A. Door Hem en met Hem en in Hem bieden wij U, 

barmbartige Vader, dit dankoffer aan,  
in de gemeenschap van uw kerk,  
die leeft door Jezus’ geest,   
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. 
Amen.  

 
 
Onze Vader - Wees Gegroet - Vredeswens 
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Lam Gods: Eer zij God in onze dagen  (ZJ 221, 3) 
 
Lam van God, Gij hebt gedragen  
alle schuld tot elke prijs  
geef in onze levensdagen  
peis en vree, kyrieleis  
Gloria in excelsis Deo, 
Gloria in excelsis Deo. 
 
 
Communie  
 
 
Communielied:  Heer, hoe zijt Gij gekomen  (ZJ 210, 1-2-3) 
 
Heer, hoe zijt Gij gekomen, Gij die geboren zijt, 
zult Gij voortaan regeren nu Gij te horen zijt? 
Nu spreekt Gij alle dagen, zolang wij naar U vragen 
geeft Gij uw woorden prijs. 
 
Ons leven was verloren maar Gij hebt trouw betoond, 
uw licht kwam in het duister, vlees is het waar Gij woont. 
Die ‘God met ons’ wilt heten, die brood met ons wilt eten: 
Gij geeft uw lichaam prijs. 
 
Gij die zijt Heer en Meester, hebt als een knecht gewaakt, 
Gij hebt de weg gewezen maar zijt vervreemd geraakt, 
wij hebben U verdreven, maar Gij voert ons ten leven 
dat onze mond U prijst! 
 
 
Bezinning 
 
Kerstmens zijn 
dat is de geboorte van het Kind 
een plaats geven in ’t centrum van je leven. 
Hem plaatsen in de dingen die je doet 
en in de plannen die je maakt. 
Het is open bloeien 
om er te zijn voor anderen, 
en meebouwen aan vrede en rechtvaardigheid 
in een wereld die daar zo hard om vraagt. 
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Mogen wij, als Kerkgemeenschap, 
daarvan getuigen. 
 
 
Slotgebed 
 
V. Heer, onze God, 
 met vreugde hebben we 
 de geboorte gevierd van uw Zoon, 
 Kind van vrede, Licht van de wereld 
A. Maak dat de boodschap van Kerstmis 
 te zien is in onze daden, 
 te horen in ons spreken 
 en te voelen in ons omgaan met elkaar. 
 Zend ons als liefdevolle kerstmensen. 
 Laat ons meewerken aan uw droom: 
 licht en vrede voor elke mens op aarde. 
 Dit vragen wij U, vandaag en alle dagen. Amen. 
 
 
Zending en zegen 
 
Na weken van verwachting mochten we vandaag gelovig vieren  
dat God inderdaad naar de mensen toe is gekomen,  
veel dichter dan wij konden vermoeden.  
Opnieuw komt zijn heil bij ons wonen,  
en laat Hij zijn liefde ten volle kennen.  
Van deze diepe vreugde mogen we getuigen  
in onze huizen, in onze families en bij allen die we ontmoeten. 
Zegene u daartoe de almachtige God, … 
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Slotlied: Stille nacht 
 

Stille nacht, heilige nacht 
Alles slaapt, eenzaam wacht 
bij het Kindje, 't hoogheilige paar 
Rond de kribbe zingt d'engelenschaar 
Slaap in hemelse rust 
Slaap in hemelse rust. 
 
 
Stille nacht, heilige nacht 
Davids Zoon, lang verwacht 
wordt door d'herders begroet in de stal. 
Op de bergen klinkt vreugdegeschal: 
Heil de Redder is daar! 
Heil de Redder is daar! 
 
Stille nacht, heilige nacht 
't Godd'lijk Kind vreedzaam lacht 
Liefde spreekt uit Zijn mondeke teer 
Komt, knielt allen bij 't Kindeke neer 
Schenk Hem allen uw hart. 
Schenk Hem allen uw hart. 
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