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Feest Heilige Familie   26-27 december 2020 
–  

decanaat Poperinge 
 

 

 
Als aperitief:   Toen was geloof heel gewoon – Stef Bos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KW_93hjqScc 
 
Mijn vader was van voor de oorlog, kind van Kuyper en Colijn 
Mannenbroeders, orgelklanken, Institutie van Calvijn, 
Tijd van werken om den brode, 
Maar het kon niet met brood alleen, 
Bidden voor het avondeten, zondagsrust en nergens heen. 
 
En op een dag werd alles anders de kerk stond niet meer in het midden 
En hij zat daar met gevouwen handen en zag een andere tijd beginnen 
Maar hield zich vast aan zijn principes, 
Man van daden bij het woord, 
Man van houvast en tradities, samen zingen in een koor. 
 
Toen was geloof heel gewoon en onweerlegbaar was de waarheid van de 
Vader en de Zoon, toen de schaduw van de oorlog langzaam wegtrok uit 
Dit land, land van wolken en van woorden, land van God en middenstand. 
 
Mijn moeder was van voor de oorlog, het leven was nog afgelijnd, 
Altijd binnen grenzen blijven, God is groot en wij zijn klein, 
Heel het leven stond geschreven, van de wieg tot aan het graf, 
Een rechte weg om niet te dwalen en je wist altijd waar je was. 
 
Maar die tijd van Tien Geboden, ze viel langzaam uit elkaar, 
Dansen was niet meer des duivels, alles lag opeens op straat. 
Vrije liefde, idealen, een bonte optocht trok voorbij en een deel van 
Haar wou meegaan, maar het was niet meer haar tijd. 
 
Toen was geloof heel gewoon en onweerlegbaar was de waarheid van de 
Vader en de Zoon, toen de schaduw van de oorlog langzaam wegtrok uit 
Dit land, land van wolken en van woorden, 
Land van werken en van kerken, land van God en middenstand. 
 
We kennen allen het lied ‘Papa’ van Stef Bos. Hij schreef het nummer in 1988, toen bij 
zijn vader kanker werd gevonden. In die zelfde tijd hadden Bos en zijn vader verschil van 
mening over de beleving van religie (vader was streng gereformeerd, Bos zelf was bijna 
atheïst geworden). Bos voorzag, dat als zijn vader zou overlijden, zij elkaar nooit meer 
zouden zien (vader geloofde in een hemel, Bos niet). Zijn vader genas hierna echter. Op 
10 juni 2014 overleed 'pappa' Bos alsnog. In 2016 bracht Stef Bos zelf enkele wijzigingen 
aan in het lied. 'Ik geloof in niets' wordt nu 'Ik geloof iets anders' en in de zin 'we komen 
elkaar na de dood nooit meer tegen' verschijnt het woord 'misschien'.(bron: Wikipedia) 
Ik vind dit lied hierboven een mooie hommage aan zijn ouders, getuigend van respect.  
Mag het een hart onder de riem zijn of herkenning voor alle ouders die een gelijkaardige 
weg hebben bewandeld in en met hun kinderen… Alles komt goed ! Waar hebben we dit 
nog gehoord dit jaar ? … 
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Welkom    
 
Kerstdag is net voorbij en Nieuwjaarsavond en -dag zijn in zicht. 
Familiebezoek zit er ditmaal helaas niet in omwille van de coronamaatregelen, 
maar de Kerk viert vandaag - ook intiem, in beperkt gezelschap -  
het kleine gezin van Nazareth: het feest van de H. Familie. 
Een gelegenheid voor ons om toch dankbaar te zijn 
voor onze familie, ons gezin, onze vrienden, 
die we nu - helaas op afstand, maar toch met een telefoontje of een bericht -  
kunnen laten weten hoe dierbaar ze ons zijn. 
 
 
Bidden om vergeving 
 
De overgang van oud naar nieuw is een goede gelegenheid  
om even terug te blikken. 
Voor wat wij in het voorbije jaar verkeerd deden vragen wij om vergeving. 
 
Heer, we besteden massa’s tijd om te doen wat we graag doen, 
maar wij vergeten wel eens tijd vrij te maken om een ander blij te maken. 
Daarom: 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Christus, elk jaar opnieuw starten we met veel goede voornemens,  
maar terugblikkend naar het jaar dat achter ons ligt 
moeten we bekennen dat die mooie woorden,  
lang niet altijd daden zijn geworden. 
Daarom: 
Christus, ontferm U over ons. 
 
Heer, van de dagen die achter ons liggen zijn er heel wat voorbijgegaan 
dat wij U onverschillig zijn voorbij gelopen. 
Daarom: 
Heer, ontferm U over ons. 
 
 
Eer aan God 
 
God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis 
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.  
Eren wij Hem in de naaste  
door elkaar lief te hebben 
zoals Hij van ons houdt. 
Eren wij God  
door op te komen voor wie snakt  
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan. 
 
Eren wij God, 
niet alleen in de hoge, 
maar vooral hier op aarde. 
Loven wij God  
door te zorgen voor een hemel op aarde  
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voor allen die Hij liefheeft. 
Dan zullen wij samen kunnen zingen: 
Heilig de Heer, 
God en Schepper van deze wereld, 
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft, 
in wie Hij welbehagen schept. Amen.  
 
 
Of gezongen (in kerststemming) : Eer zij God in onze dagen 
 
https://www.youtube.com/watch?v=y61iJMzgsuU 
 
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 (2x) 
 
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 (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) 
 
Openingsgebed   
 
Goede God, U wilt wonen onder mensen.  
En daarom hebt U het huis van Maria en Jozef uitverkoren  
om uw Zoon tussen mensen te laten opgroeien.  
Tussen hen heeft uw Woord stem gekregen,  
en hebt U uw leven met ons gedeeld.  
Schenk ons die genade. 
Laat in onze huizen een goede geest wonen,  
elkaar bemoedigend met woorden van leven,  
opdat uw leven vruchtbaar wordt in deze wereld,  
door uw Zoon, onze Heer en Broeder  
die met U en de heilige Geest leeft in de eeuwen der eeuwen.  
Amen.         
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Eerste lezing:  (Sir., 3, 2-6. 12-14) 
 
Jezus Sirach is een filosoof in het begin van de tweede eeuw voor Christus. Hij 
woont in Jeruzalem waar vele mensen denken volgens de Griekse filosofie. Ze 
kijken neer op godsdienstigheid. Sirach brengt echte wijsheid in relatie met God. 
Hij wijst op het gevaar van intellectuele hoogmoed en roept op om te leven 
volgens Gods liefdesgebod en zorg te dragen voor elkaar. We beluisteren het 
belang van eerbied voor de ouders. 
 
Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach 
 
2   De Heer heeft aan de vader 
  aanzien gegeven bij zijn kinderen,  
  en Hij heeft het oordeel van de moeder 
  bindend gemaakt voor haar zonen. 
3  Wie zijn vader hoogacht   
  krijgt vergeving van zijn zonden 
4   en wie zijn moeder eert  
  is als iemand die schatten verzamelt. 
5  Wie zijn vader hoogacht 
  zal vreugde aan zijn kinderen beleven 
  en als hij bidt, wordt hij verhoord. 
6  Wie zijn vader eert, zal lang leven 
  en wie luistert naar de Heer geeft zijn moeder aanzien. 
12 Kind, verzorg je vader als hij oud is, 
  en doe hem geen verdriet, zo lang hij leeft. 
13 Ook al is zijn verstand verzwakt, 
  je moet het hem niet kwalijk nemen, 
  en hem niet verachten,  jij die nog al je kracht hebt. 
14 Want een goede daad, aan je vader bewezen, 
  wordt niet vergeten:   wat de zonden afbreken, bouwt zij weer voor je op. 
 
 Tussenzang:  Psalm 128 (127), 1-2, 3, 4-5 
 
Refrein: Gelukkig die godvrezend zijt, en de weg des Heren gaat. 
 
Gelukkig die godvrezend zijt, 
de weg des Heren gaat. 
 
Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten, 
tevreden en voorspoedig zult ge zijn. 
 
Uw vrouw daarbinnen in uw huis 
is als een rijkbeladen wijnstok. 
 
En als olijventakken rond de stam 
zo staan uw zonen om uw tafel. 
 
Ja, zo wordt elke man gezegend 
die eer geeft aan de Heer. 
 
Moogt gij Jeruzalem welvarend zien 
zolang uw dagen duren.  
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Tweede lezing:   (Kol. 3, 12-21) 
 
In de brief aan de Kolossenzen geeft Paulus richtlijnen voor de relaties binnen 
het gezin. Hij gaat in tegen de patriarchale gezinsstructuur van de Grieks-
Romeinse maatschappij waar de man alle gezag heeft. Paulus spreekt ook 
vrouwen en kinderen aan als zelfstandige individuen, maar respecteert de 
patriarchale hiërarchie en houdt zo rekening met de kritiek dat het christendom 
tot sociale wanorde leidt. 
 
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse. 
 
Broeders en zusters,  
 
Bekleed u,  
als Gods heilige en geliefde uitverkorenen,  
met tedere ontferming,  
goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld.  
Verdraag elkaar en vergeef elkaar,  
als de een tegen de ander een grief heeft.  
Zoals de Heer u vergeven heeft,  
zo moet ook u vergeven.  
Voeg bij dit alles de liefde,  
die de band van de volmaaktheid is.  
En laat de vrede van Christus heersen in uw hart;  
daartoe bent u immers geroepen,  
als ledematen van één lichaam.  
En wees dankbaar.  
Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen.  
Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid.  
Zing voor God met een dankbaar hart  
psalmen, hymnen en geestelijke liederen.  
Doe alles wat u in woord of daad verricht  
in de naam van de Heer Jezus,  
God de Vader dankend door Hem. 
 
Lied:  Er is een kindeke geboren op aard 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tIunOlT3U10 
 
Er is een Kindeke geboren op aard' (2x) 
't Kwam op de aarde voor ons allegaar (2x)  
 
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis (2x) 
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis (2x) 
 
Er is een Kindeke geboren in 't strooi (2x) 
't Lag in een kribbe, gedekt met wat hooi (2x) 
 
 't Had twee schoon oogjes zo zwart als laget (2x) 
 Twee bleuzende kaakjes, dat stond hem zo net (2x) 
 
 't At pap uit een pannetje en 't maakte hem niet vuil (2x) 
't Viel op de aarde en 't had er geen buil (2x) 
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't Keek naar Zijn Moeder en 't lachte zo snel (2x) 
't Kende de liefde Zijns Moeders zo wel (2x) 
 
't Kwam op de aarde voor ons allegaar (2x) 
En 't wenst ons allen een zalig Nieuwjaar (2x) 
 
 
Evangelie:  (Lc. 2, 22-40) 
 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas 
 
22  Toen de tijd gekomen was  
dat zij zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen,  
brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan te bieden aan de Heer,  
23  zoals in de wet van de Heer geschreven staat:  
Al het mannelijke dat de moederschoot opent,  
zal de Heer worden toegewijd,  
24  en om een offer te brengen, volgens de wet van de Heer:  
een koppel tortels of twee jonge duiven. 
25  Daar in Jeruzalem woonde een zekere Simeon;  
het was een rechtvaardige en vrome man;  
hij verwachtte de vertroosting van Israël  
en op hem rustte heilige Geest.  
26  Door de heilige Geest was hem geopenbaard  
dat hij de dood niet zou zien  
voordat hij de Messias van de Heer had gezien.  
27  Door de Geest geleid ging hij naar de tempel.  
Toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten  
om met Hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is,  
28  nam hij Hem in zijn armen en loofde God met de woorden: 
29  `Nu, Meester, laat U, zoals U gezegd hebt, uw knecht in vrede gaan; 
30  want mijn ogen hebben uw heil gezien, 
31  dat U ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid, 
32  een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen 
en een glorie voor uw volk Israël.' 
33  Zijn vader en moeder stonden verbaasd  
over wat er van Hem gezegd werd.  
34  Simeon zegende hen en zei tegen zijn moeder Maria:  
`Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan.  
Hij zal een omstreden teken zijn  
35  - ook door uw ziel zal een zwaard gaan –  
en zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat.' 
36  Ook was daar de profetes Hanna,  
een dochter van Penuël, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard;  
na haar meisjesjaren was ze zeven jaar getrouwd geweest  
37  en daarna weduwe gebleven; nu was ze vierentachtig.  
Ze was altijd in de tempel  
en diende God dag en nacht met vasten en bidden.  
38  Juist op dit moment voegde ze zich bij hen;  
ze loofde God en sprak over de jongen tegen allen  
die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten.  
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39  Toen zij alles hadden gedaan wat de wet van de Heer bepaalt,  
keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth.  
40  De jongen groeide op en werd steeds sterker,  
omdat Hij vervuld werd van wijsheid en door God rijkelijk werd begunstigd. 
 
 
Overweging(en) 
 
in een tijd waarin het gezin langs alle kanten bedreigd wordt en het voor veel 
mensen niet gemakkelijk is om een schoon gezinsleven uit te bouwen, is het 
feest van de heilige familie een hart onder de riem. Het gezinnetje waarin Jezus 
opgroeide wordt niet vergeten.  
Het wijst meteen op de waarde die de Kerk hecht aan het gezin als 
voedingsbodem en bedding om echt mens te worden. Misschien klinkt de term 
'heilige familie' wat achterhaald.  
Men ziet voor zich Jozef en Maria en het kindje Jezus, heel braaf, idyllisch, 
zonder problemen. En dit wordt dan als model naar voren geschoven, waaraan 
gezinnen zich kunnen spiegelen. Een ideaalbeeld waaraan wellicht weinig 
gezinnen beantwoorden.  
Is Jezus dan nooit ziek geweest; heeft hij nooit geen kattekwaad uitgehaald; was 
er nooit ruzie of beeld zonder klank; hebben Jozef en Maria nooit moeten 
rekenen om het einde van de maand te halen ... we weten het niet want het 
Evangelie zegt ons daar niets over. Maar vanuit wat er wel verteld wordt, weten 
we dat het niet altijd rozengeur en maneschijn was.  
Het stalletje in Bethlehem is niet bepaald de meest comfortabele plek om 
geboren te worden.  
Het gezinsgeluk is van meet af aan bedreigd want ze moeten voor Herodes 
vluchten naar Egypte. Nemen we het Evangelie van vandaag: naast het positieve 
nieuws is er toch ook die voorspelling: dit kind is bestemd tot val of opstanding 
van velen.  
En tot Maria zegt de oude Simeon: uw eigen ziel zal door een zwaard worden 
doorboord: je zou voor minder als moeder je slaap laten. Jaren later spelen Jozef 
en Maria bij een bedevaart naar Jerusalem Jezus kwijt. De schrik zal hen ook wel 
om het hart hebben geslagen. Neen, zo ideaal was het niet. En toch wordt dit 
gezin 'heilig' genoemd. Het zal wellicht een gelukkig gezin geweest zijn: een 
ideale omgeving voor Jezus om op te groeien tot die mooie mens die we kennen. 
Uit wat Hij later doet en zegt, blijkt dat Hij heel dicht bij het leven van de 
gewone mensen staat. Hij spreekt hun taal, kent hun leefwereld en weet hoe het 
er in de dorpen aan toe gaat. Het voorbeeld van Jozef en Maria moet hierin veel 
betekend geweest zijn en dit voor een kind dat van jongs af aan blijk geeft van 
een sterke gevoeligheid voor het religieuze. De liefde en het geloof van Jozef en 
Maria, hun sociale bewogenheid, hun vertrouwdheid met God en met elkaar, zijn 
de bedding waarin Jezus is opgegroeid en waar Hij zijn eigen roeping op het 
spoor is gekomen. Het kan niet anders of Maria en Jozef zijn van kapitaal belang 
geweest om die Jezus voort te brengen die we kennen uit het Evangelie. Het 
doet mij oneindig veel deugd, beste vrienden, te zien dat er vandaag de dag nog 
veel 'heilige' gezinnen zijn. Met 'heilig' bedoel ik niet: gezinnen waar alles perfect 
loopt, want dat bestaat niet, toen niet, in Jezus' tijd, en nu ook niet.  
Maar met 'heilig' bedoel ik: 'gelukkige' gezinnen of beter: gelukbrengende 
gezinnen, tot heil, geluk van zowel de kinderen als de ouders, als tot geluk van 
al diegenen die in dit geluk mogen delen, want gezinnen zijn nooit burchten op 
zich.  
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Ik ben bijvoorbeeld heel gelukkig zoveel gezinnen te kennen waar ik te gast mag 
zijn in goede en kwade dagen; zoveel gezinnen en gezinsgroepen die mij dragen  
elk op hun manier en in velerlei opzichten. Ik zou een heel eenzaam mens zijn 
mocht ik al die gezinnen niet kennen. Wat ik keer voor keer opmerk is dat 
gezinnen de bedding bij uitstek zijn om het geloofsplantje te laten groeien.  
Want het is niet in het kerkgebouw dat het allemaal gebeurt. Het is op de eerste 
plaats thuis, in de geborgenheid van een gezin dat kinderen leren ervaren wat 
het betekent dat God liefde is. Als kinderen en partners bijvoorbeeld geen 
vertrouwen hebben in zichzelf en in mekaar of er niet in slagen dat door te 
geven, hoe wil je dan dat men God leert ervaren als iemand die te vertrouwen is, 
waaraan men zich kan overgeven; die het vertrouwen nooit zal beschamen. Het 
is bijvoorbeeld bewezen dat het heel moeilijk is God te zien als een liefdevolle 
Vader als een nooit op één of andere manier vaderliefde en affectie heeft 
gekregen. Ik wil alleen maar zeggen dat ik blij en dankbaar ben dat er nog 
zoveel gezinnen zijn (en daar reken ik ook de grootouders, nonkels en tantes bij, 
zelfs de opvoeders) die met vallen en opstaan 'heilig' zijn: gelukbrengend voor 
de kinderen, voor elkaar, voor veel mensen. Mochten al die gezinnen zich op 
deze dag en in het komende jaar gezegend weten t.t.z. mekaar blijven vinden, 
gespaard blijven van vervreemding of van een of andere tegenslag. en bij dit 
alles zich door God en de gelovige gemeenschap gesteund weten. 

Miguel Dehondt 
 
-------- 
 
Vader en moeder 
zien iets van zichzelf herleven  
in hun kinderen, hun kleinkinderen. 
Ze hebben dezelfde trekjes.  
Met een fijne glimlach 
verstaan zij de blik in hun ogen 
en de trekken in hun karakter. 
 
God heeft iets van Zichzelf 
in de mens gelegd. 
Zo zal Hij ook teder glimlachen  
om onze explosies van creativiteit en energie. 
We zijn wel groot geworden, 
weg gegroeid van thuis,  
maar Hij kan ons niet vergeten. 
 
Geloven in God 
is de weg naar huis inslaan. 
Het is een oeroud geheim 
omzetten in kleine gebaren. 
…én opnieuw familie worden. 
God is onze beste familie. 
       
--------- 
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Opvoeden is een kunst 
 
Kinderen zijn voor ouders een gave. 
Ze worden met vreugde verwacht. 
Ze bepalen heel hun verdere leven. 
Maar tegelijk zijn ze ook een opgave. 
Kinderen doen een aanhoudend beroep 
op hun verantwoordelijkheid. 
Ze zijn afhankelijk en groeien op tot zelfstandigheid. 
Daartussen is het de kunst om hen richting te geven 
in alle geborgenheid en liefde. 
Het is de kunst om het gevoel te geven, 
dat ze zich gedragen mogen weten 
en toch hun eigen richting mogen gaan. 
Het is de kunst om in diepe verbondenheid 
ruimte te scheppen voor nieuwe wegen. 
 
Opvoeden van kinderen: 
daarvoor bestaat geen opleiding. 
Het is telkens weer improviseren, 
proberen er het beste van te maken. 
Het is door je manier van leven 
wegen wijzen naar geluk en innerlijke vrede. 
Het leven van het gezin van Bethlehem 
is voor ons een voorbeeld: 
door menselijke onvrede en teleurstellingen heen 
bleef het vertrouwen vinden 
in God en in elkaar. 
 
Opvoeden: het is een grote kunst 
en een grote verantwoordelijkheid tegelijk. 
Maar het is al onze moeite waard, 
omdat we daardoor meewerken 
aan de wereld van de toekomst. 
En dat is een goddelijke opdracht. (Wim Holterman osfs) 
 
 
Woorden van geloof  
 
Ik geloof in God 
die leven geeft aan mensen, 
die ons koestert als zijn kinderen 
en die er zal zijn al onze dagen. 
  
Ik geloof in Jezus van Nazareth 
in wie God zichtbaar is geworden: 
mens onder de mensen, 
voor mensen geleefd en gestorven, 
maar opgestaan ten leven. 
  
Ik geloof in Gods Geest 
die ons in beweging zet 
om te helen wat gebroken is, 



10 
 

om te troosten wie te lijden heeft, 
om hoop te bieden aan wie vertwijfeld is. 
Hij brengt mensen samen in liefde. 
  
Ik geloof in de kerkgemeenschap 
geroepen om dienstbaar te zijn aan deze wereld. 
  
Ik geloof in het leven 
dat sterker is dan de dood. Amen. 
 
 
Voorbeden  
 
Bidden we voor elk kind dat geboren wordt. 
Dat het lieve en zorgzame ouders mag treffen 
die het een thuis bieden, 
geborgenheid schenken 
en het ook de diepere waarden van het leven 
overdragen en doorgeven. 
Laten wij bidden… 
 
Bidden we voor ouderen en jongeren. 
Dat zij elkaar niet uit de weg gaan, 
maar elkaar vinden als medemens. 
Dat zij bereid mogen zijn naar elkaar te luisteren 
en het als een verrijking zien 
met elkaar om te gaan en van elkaar te leren. 
Laten wij bidden… 
 
Bidden we voor gezinnen 
waarin de onderlinge verbondenheid  
definitief gebroken is. 
Dat zij begrip ondervinden voor hun onmacht, 
zodat hun pijn wordt verzacht  
en de schade beperkt blijft. 
Laten wij bidden… 
 
Bidden we voor onszelf. 
Dat respect voor de ander en oprechte zorg 
onze enige drijfveer mogen zijn 
en dat wij niet zouden vastroesten in ons denken, 
maar creatief mogen blijven  
om een ander steeds zijn ruimte te gunnen. 
Laten wij bidden… 
 
God van leven, 
vervul ons met zorg en eerbied voor elkaar, 
zodat wij elkaar nooit laten vallen, 
maar mekaar samenbrengen tot één gezin, 
als kinderen van eenzelfde Vader. Amen. 
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Lied:  Hoe leit dit kindeken  - Herman van Veen 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Li2jyhMhmjw 
 
Hoe leit dit kindeke hier in de kou 
Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven. 
Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw! 
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer, 
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer 
 
Na ras dan, herderkens komt naar de stal 
Speelt een zoet liedeke voor dit teer lammeken  
Mij dunkt het nu wel haast slapen zal. 
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer, 
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer 
 
En gij, o engeltjes, komt hier ook bij 
Zingt een motetteke voor uwen koning 
Wilt hem vermaken met uw melodij. 
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer, 
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer. 
 
 
Gebed over de gaven 
 
Goede God die voor ons als een Moeder en als een Vader bent, 
we zouden zo graag kunnen uitdrukken 
hoe we hunkeren naar uw liefde,  
uw onvoorwaardelijke trouw, uw overvloed van gaven.  
Onze gaven zijn schamel en klein,  
maar U maakt van kleine goede wil, overvloed.  
Doe dat vandaag hier nu wij één familie met U willen zijn. Amen 
 
Groot Dankgebed     
 
Hoe moeten wij U danken, Vader, 
voor het geluk dat ons geopenbaard werd in Jezus, uw Zoon. 
Met Hem willen wij U danken 
dat U uw Boodschap verkondigd hebt 
aan de kleinen en de eenvoudigen. 
Met Hem willen wij U danken  
dat U voor ons toekomst opent 
en ons leven, hoop en uitzicht geeft. 
Daarom loven en prijzen wij U 
en noemen U: Heilig, heilig, … 
 
Barmhartige Vader, 
wij danken U voor Jezus Christus, 
die één van ons geworden is. 
 
Na zijn dood hebben zijn leerlingen erkend  
dat zijn Geest aanwezig is overal waar liefde woont, 
overal waar mensen in elkaar durven geloven, 
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overal waar mensen vergeving schenken 
en elkaar de hand reiken. 
 
Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging 
als zij met elkaar dezelfde weg gingen. 
Zij hebben Hem herkend, Vader, 
bij het breken van het brood 
toen zij maaltijd hielden 
om Jezus' liefde onder elkaar levend te houden. 
 
INSTELLINGSVERHAAL 
 
Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
Trouw aan Jezus' Woord, Vader, 
breken wij hier dit brood 
en danken U voor deze beker. 
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd 
en maken zijn voorbeeld tot het onze. 
 
Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan. 
Zij leven in onze gedachten, 
maar, meer nog, zijn zij levend bij U. 
 
Laat uw Geest rusten op deze gaven. 
Dat deze heilige symbolen 
ons mogen spreken van Jezus' dood die tot leven wekt, 
dat wij mogen openstaan  
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft, 
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde. 
Dan zal er vreugde zijn op aarde, 
vrijheid en vrede in Jezus' naam. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, 
Heer onze God, barmhartige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, 
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Onze Vader 
 
Door Jezus opgeroepen om veelvoudig vrucht voort te brengen, 
willen wij met Hem bidden tot zijn en onze Vader: 
 Onze Vader, ... 
 
Laat het waar zijn, God, wat in Jezus waar geworden is: 
dat wij vandaag zijn Lichaam zijn,  
zijn Hart en Handen tot opstanding van mensen. 
Laat het waar zijn dat uit ons samenleven 
nieuwe verbondenheid mag groeien. 
Dan zullen wij in vreugde mogen uitzien  
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon. 
 Want van u is het Koninkrijk ... 
 



13 
 

Vredeswens 
 
Heer, Jezus Christus, 
uw Woord is een Bron van vreugde, 
spreekt van vrede, van geluk en zegen, 
van licht in de duisternis. 
Leg uw Woord in ons hart 
opdat wij uw vrede zouden uitdragen 
in onze gezinnen,  
rondom ons,  
in deze wereld. 
 De vrede van onze God moge altijd met u zijn. 
 
Lam Gods 
 
Communie 
Lied:  Dormi, Jesu – John Rutter (vert. Samuel Coleridge) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=F70BUFTknOg 
 
Dormi, Jesu, mater ridet,   Sleep, sweet baby, my cares beguiling: 
Quae tam dulcem somnum videt  Mother sits beside thee, smiling; 
Dormi, Jesu, blandule.   Sleep my darling, tenderly 
 
Si non dormis, mater plorat,   If thou sleep not, mother mourneth, 
Inter fila cantans orat,    Singing as her wheel she turneth, 
blande, veni, somnule.   Come, soft slumber, lullaby. 
 
Holy Infant in Thy cradle, 
With thy mother watching o'er Thee, 
Slumber softly, slumber gently, 
In her loving care, rest sweet Babe, peacefully. 
 
As she bends to gaze upon Thee, 
From her lips a prayer falls softly; 
Is there in her heart a sorrow? 
For she, weeping, rocks Thee tenderly. 
 
— Translation by Arthur Charlton, lines 1-8 
 
Heilig kind in uw wieg, 
Terwijl je moeder naar je kijkt, 
Slaap zacht, slaap zacht, 
Rust in haar liefdevolle zorg, lief Kind, vredig. 
 
Terwijl ze zich buigt om naar U te staren, 
Van haar lippen valt zachtjes een gebed; 
Is er in haar hart verdriet? 
Want huilend schommelt zij U teder. 
 
Voor wie er meer wil over lezen, zie: The Virgin's Cradle Hymn. 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Virgin%27s_Cradle_Hymn 
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Slotgebed    
 
Goede God,  
wij hebben Uw Woord gehoord,  
wij weten dat U met ons begaan bent,  
wij zijn Uw mensen  
en willen Uw weg naar vrede bewandelen.  
Uw Woord is vrede, uw Woord is liefde,  
geen ander woord kan ons bevrijden.  
U schenkt ons het licht in onze ogen,  
duisternis verdrijft U,  
en U opent ons hart voor het geschenk van uw genade.  
Zend ons uit om uw vrede te verkondigen,  
om licht te zijn voor allen.  
Wij zijn uw mensen, God,  
zend ons uit met het woord van vrede in ons hart. Amen.       
 
(naar de lofzang van Simeon, Nunc dimittis) 
 
Lied: Nunc dimittis – Arvo Pärt 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1qyqjzE3BZk 
 
 Ontmoeting met God 
 
 Simeon en Hanna, hoogbejaard en vol Godsvertrouwen, 
 staan oog in oog met het kind van Nazareth.  
 Ze spreken hun dank uit voor deze ontmoeting. 
 In het broze, breekbare kind zien zij Gods redding aanbreken. 
 Waar zij vol verwachting en vol vertrouwen naar uitzien: 
 dat zij dit mogen meemaken! 
 In dit kind gaat een nieuw licht op over hen en over heel het volk. 
 Meer nog: er zal redding zijn over de grenzen van Israël heen. 
 Op dit kind zal Gods kracht rusten. 
 Er breekt een nieuwe toekomst aan:  
 God komt voorgoed aan het licht. 
 
 God komt mensen tegemoet  
 in een kwetsbaar kind. 
 Voor kleine mensen is Hij bereikbaar. 
 Zij, die leven in hoop en verwachting, 
 mogen Hem zien  
 als een oplichtend geluk. 
 Hun leven krijgt nieuw perspectief. 
 In mensen, klein en kwetsbaar, 
 gebroken en vernederd,  
 komt God aan het licht. 
 Zij hebben in Zijn ogen voorrang. 
 Zij geven bij uitstek licht en vrede door, 
 omdat ze delend en gevend in het leven staan. 
         (Wim Holterman osfs) 
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Zending en zegen 
 
God heeft helpende handen nodig: 
zachte handen,  
krachtige handen,  
verrimpelde handen, 
vaardige handen, bekwaam en open. 
 
God heeft helpende handen nodig: 
handen die kunnen zalven, strelen, hulp bieden, 
handen om te groeten, 
handen om vriendschap uit te drukken; 
handen om te genezen, 
handen om zieken op te richten, 
om doven te leren spreken, 
om blinden de weg te wijzen, 
om aan wie gehandicapt is  
steun en evenwicht te geven, 
 
Het scheppingswerk van zijn handen 
moet verder voltooid worden 
en de Blijde Boodschap van zijn Zoon voorgezet... 
 
Opdat we daartoe de kracht zouden hebben, 
moge de Barmhartige God ons zegenen 
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
 
Dessertje:   
 
Susa Nina … hommage aan Louis Neefs 
 
Wat een familie lijden kan …  
 
Dit jaar, op kerstdag, is het precies 40 jaar 
geleden dat de zanger Louis Neefs met zijn 
vrouw Liliane verongelukte. Kerstmis is voor 
zijn zus Connie (67) sindsdien nooit meer 
hetzelfde. Als hommage blikte ze samen met 
haar dochter Hannelore (26) een bewerking 
van het kerstlied ‘Susa Nina’ in. Dit was het 
laatste lied dat Louis Neefs inzong voor zijn 
overlijden. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NNVTWbHpWt4 
 
En zo zong de betreurde Louis Neefs het: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bUOaefemx40 
 
Sint Jozef bereidde dien wonderen nacht 
van 't zuiverste strooisel een beddeken zacht 
daarop heeft Maria met schamele vlijt 
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haar schreiende kindje te slapen geleid ! 
 
Susa Nina, 't hemelse hof in een arme stal 
en engelen wieken naar 't aardse dal 
en vullen de sferen met feestgeschal 
Susa Nina, voor de koning van 't heelal ! 
 
De herders ontwaakten in 't schitterend licht 
aan hen werd de troostende boodschap gericht 
een boodschap van vrede van uit 't paradijs 
aan alle de goeden van wille zij peis ! 
 
Susa Nina, 't hemelse hof in een arme stal 
en engelen wieken naar 't aardse dal 
en vullen de sferen met feestgeschal 
Susa Nina, voor de koning van 't heelal ! 
 
Drie koningen kwamen naar 't kind van heel ver 
zij volgden het licht van de lichtende ster 
zij hebben de Godmens, de koning aanschouwd 
en offerden wierook en myrrhe en goud ! 
 
Susa Nina, 't hemelse hof in een arme stal 
en engelen wieken naar 't aardse dal 
en vullen de sferen met feestgeschal 
Susa Nina, voor de koning van 't heelal ! 
 
Nog steeds brengt het kindje zijn boodschap van vreê 
voor alle goedwilligen onder ons mee 
een boodschap van vrede, van heldere klacht 
een boodschap van licht in de donkere nacht ! 
 
Susa Nina, 't hemelse hof in een arme stal 
en engelen wieken naar 't aardse dal 
en vullen de sferen met feestgeschal 
Susa Nina, voor de koning van 't heelal ! 
 
(c) Tekst & Muziek : A. Preud'homme / J. Simon 
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