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KinderKoor o.l.v. Catrien Besamusca 
Pianiste: Caroline van der Weiden 

Begin van de viering   

 
Openingslied: komt allen tezamen   

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde; 
Komt nu, o komt nu, naar Bethlehem? 
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren. 
 
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden, die Koning 
 
De hemelse eng’len riepen eens de herders 
Weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden.  
Komt, laten…. 
 
Het licht van de vader, licht van den beginne, 
Zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 
Goddelijk Kind, gewonden in de doeken!  
Komt, laten… 
 
O Kind, ons geboren liggend in de kribbe, 
Neem onze liefde in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  
Komt laten… 
 
Kruisteken en begroeting 
Pr.: In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
Allen: Amen. 
Pr.: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en  

 de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 
Allen: En met uw geest.  
 
Woord van welkom 

 
Schuldbelijdenis  

Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd heb 
in woord en gedachte in doen en laten, door mijn schuld, door mijn 



 4 

Dienst van het woord   
  

schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd 
maagd, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters voor mij te 
bidden tot de Heer, onze God. 
Priester; moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze 
zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
Allen:  Amen. 
Pr: Heer, ontferm U over ons. 
Allen: Heer, ontferm U over ons. 
Pr: Christus, ontferm U over ons. 
Allen: Christus, ontferm U over ons. 
Pr: Heer, ontferm U over ons. 
Allen: Heer, ontferm U over ons. 

 
Lied: Eer zij God in onze dagen 

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. 
 
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, gloria in excelsis Deo. 
 
Openingsgebed 
 
 
 
  

 

Eerste lezing (Jesaja 9, 1-3,5,6)  
 
De profeet vertelt blij nieuws: 
Het is nu erg donker en somber waar het volk in leeft. Maar dat wordt 
anders. Ze zullen een stralend licht zien. Een helder licht in het land 
waar het nu nog donker is. Heer, U maakt de mensen weer heel blij, 
net zo blij als wanneer de mensen de oogst van het land, alles wat 
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daar groeit, hebben binnen gehaald. Het volk had het moeilijk. Het 
werd geslagen als met een zweep. Het werd onderdrukt door de vijand. 
Maar de vijand is door U overwonnen. U heeft uw volk bevrijd! Dat 
komt door U. 
Want een kind is voor ons geboren. Hij komt van U. Uw Zoon heeft U 
gegeven. Hij zal machtig zijn en sterk. Onze Koning. We noemen Hem: 
Wonderbare Raadsman, Held van God, Vader voor altijd, Koning van 
de Vrede. Zijn Koninkrijk wordt groot en steeds groter. Hij brengt vrede 
mee. Net als David is Hij rechtvaardig en eerlijk, onze Koning is Hij, 
voor altijd. 
Woord van de Heer.   Allen: Wij danken God 

 
 Lied: Wees blij 

Wees blij, wees blij 
want de grote God biedt jou zijn liefde aan 
Wees blij, wees blij en het licht is voor je opgegaan. 
 
God raakt Adam aan 
In het verhaal van het begin van de Schepping staat: 
God sprak: Nu gaan we de mens maken. Beeld van ons. Net als wij 
zijn. Hij lijkt op ons. Hij zal regeren over de vissen in de zee, de vogels 
in de lucht, ja over alles. En God schiep de mens. Hij boetseerde de 
mens uit stof, stof van het land. God blies hem Zijn adem in, Zijn adem 
in de neus van de mens. Daardoor ging de mens leven. Een nieuw 
begin, een soort geboorte. 
 
Mozes bij de bron 
God bleef in de buurt. Hij kwam steeds dichtbij. Als er nood was, hielp 
Hij. Eens was het volk onderweg. Mozes was de leider en ze maakten 
een lange reis. Ze hadden dorst en hadden geen water. God zei tegen 
Mozes: “sla op de rots”. Hij deed het. Kijk, er komt water uit, wat een 
wonder. De bron komt van God, het water om te leven. Zo is God, Hij 
komt dichtbij.  

 

Lied: Water laat ons leven 
Water laat ons leven, 
water maakt ons rein. 
Steeds opnieuw beginnen, 
om Gods kind te zijn. (2x) 
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Stenen tafelen van God 
Een kind van God te zijn, dat mogen we zijn. Maar hoe? God leert door 
Mozes aan Zijn volk hoe het kan leven. Hij maakt hen wijs. Door zijn 
Wijsheid. Hij geeft levensles. Op twee stenen platen schrijft Hij met zijn 
vinger. Tien woorden. 

 
Lied: Lamp voor je voeten 

Refrein:  
Tien woorden, tien woorden, 
die kun je zo weten. 
Tel maar op je vingers na, 
je zal ze niet vergeten. 
Tien woorden, tien woorden. 
Ze zijn je gegeven 
om vrij te zijn, 
om blij te zijn, 
want anders heb je geen leven. 
 
De woorden zeggen niet: 
dit zul je en dat moet. 
De woorden zeggen niet: 
da's fout en dat is goed. 
Ze wijzen jou de weg, 
ze geven richting aan. 
Een lampje voor je voeten 
voor de weg die je kunt gaan.  

 
Refrein 

 
Evangelie (Lucas 2, 1-14)    (allen gaan staan) 

 
Op een dag kwam er een besluit van keizer Augustus. Er moest een 
volkstelling gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling 
gebeurde, voordat Quirinius landvoogd van Syrië was. Alle mensen 
gingen op reis. Ieder ging naar de stad waar hij vandaan kwam, om 
zich daar te laten inschrijven.  
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Zo ging ook Jozef op weg. Omdat hij behoorde 
tot het huis en het geslacht van David, ging hij 
van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar 
de stad van David, die Betlehem heet. Daar 
moest hij zich laten inschrijven, samen met 
Maria zijn verloofde, die een kindje verwachtte. 
 

Toen ze daar waren kwam het ogenblik, waarop zij moeder zou 
worden. Zij bracht een zoon ter wereld, haar eerste kindje. Zij wikkelde 
Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe. Want in de herberg 
was voor hen geen plaats. 
 
In de buurt waren herders. Zij bewaakten ’s nachts in het open veld 
hun kudden. Plotseling stond er een engel van de Heer voor hen. Zij 
werden omstraald door de majesteit van de Heer. Ze schrokken er erg 
van. Maar de engel sprak tot hen: “Wees maar niet bang, want kijk, ik 
verkondig jullie een blijde boodschap. Die is bedoeld voor heel het 
volk. Vandaag is in de stad van David voor jullie een Redder geboren: 
Christus de Heer. Dit is voor jullie het teken: je zult een pasgeboren 
kind vinden, dat in doeken is gewikkeld en in een kribbe ligt.”  
Opeens kwam er bij de engel een grote groep andere engelen uit de 
hemel. Zij loofden God met de woorden: “Eer aan God in den hoge en 
op aarde vrede onder de mensen in wie Hij behagen heeft.” 
 
Woord van de Heer.   Allen: Wij danken God. 
 

 
Lied: Wees blij 

Wees blij, wees blij 
want de grote God biedt jou zijn liefde aan 
Wees blij, wees blij en het licht is voor je opgegaan. 
 
Want daar is Hij die komen zou,  
Ga naar Betlehem je vindt Hem in een stal, 
Daar is Hij die komen zou, 
Die in eeuwigheid regeren zal. 
 
Wees blij wees blij, 
en geef eer aan God die in de hoge is. 
Wees blij, wees blij, nu de vredevorst geboren is. 
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Want daar is Hij die komen zou, 
Ga naar Betlehem je vindt Hem in een stal 
Daar is Hij die komen zou  
Die in eeuwigheid regeren zal. 
 
Gloria, gloria, ga naar Betlehem je vindt Hem in een stal 
Gloria, gloria, die in eeuwigheid regeren zal. 
 
gesproken: 
Want een kind is ons geboren 
Een zoon is ons gegeven 
En de heerschappij rust op zijn schouders 
En men noemt Hem: Wonderbare Raadsman 
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst 

 
Gloria, gloria, halleluja, halleluja. 
Gloria, gloria die in eeuwigheid regeren zal. 
 
 
Geloofsbelijdenis        (Allen gaan staan) 
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. 

(Allen gaan zitten) 
 
Voorbeden 
Pr: God kwam in Jezus op aarde. Hij kwam zo heel dichtbij zijn volk 

en alle mensen. In Jezus brengt God alles in vervulling wat Hij 
had beloofd. Laten we blij en dankbaar tot Hem bidden: 

 
Kind: Bidden we voor de mensen van de kerk en alle mensen die 

Kerstmis vieren, voor alle mensen groot en klein die thuis met 
ons meevieren, dat ze allemaal een beetje blij worden nu we 
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samen Jezus’ geboorte vieren. Dat we steeds meer op God 
zullen vertrouwen nu Hij zo dichtbij komt, als licht in het donker. 
Laat ons bidden: 

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
Kind:  Bidden we voor alle herders van de kerk, onze paus en 

bisschop en onze priesters, dat de engelen uit de hemel hen 
zullen vertellen over Jezus, en zij dat enthousiast aan iedereen 
zullen doorvertellen dat Jezus alle woorden van God uitlegt en 
voordoet. Dat de herders alle mensen in de kerk en thuis 
verzamelen rond Christus. Laat ons bidden: 

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 

Kind:  Bidden we voor alle kinderen en jongeren die nu weer een hele 
poos niet naar school kunnen, dat kerstmis hen blij maakt en ze 
nu nog beter begrijpen wie God en Jezus zijn. Dat Hij er voor 
hen allemaal wil zijn en hoe bijzonder het is om samen Kerstmis 
te vieren. Laat ons bidden: 

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.  
 

Kind:  Bidden we voor alle mensen, groot en klein, die ziek zijn, die 
zich zorgen maken of voor wie het nu door corona extra moeilijk 
is. Dat ze naar de kerststal kijken en hun zorgen een beetje 
vergeten, dat de mensen aan elkaar zullen denken en even 
opbellen of op de ipad even naar elkaar zwaaien. Dat dit aparte 
en stille kerstmis daardoor toch bijzonder wordt. Laat ons 
bidden: 

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.  
 
Pr: Bidden speciaal voor wat de mensen hebben gevraagd: 

(intenties) 
En laten we even stil een eigen gebed bidden; Laten we 
zingend bidden: 

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
 
De herders en wijzen 
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Lied: Wij aanbidden Hem 
 

Wij zijn de herders wij sliepen in 't veld. 
Daar heeft een engel het ons verteld. 
 
Refrein: Hij is geboren in Bethlehem 
 en wij aanbidden, en wij aanbidden. 
 Hij is geboren in Bethlehem en wij aanbidden Hem. 
 
Wij zijn de koningen, wij komen van ver. 
Wij hadden een droom en zagen een ster. 
Refrein: Hij is geboren... 
 
Wij zijn de kinderen die 't hebben gehoord. 
Hij is gekomen, het Leven de Woord. 
Refrein: Hij is geboren... 
 
Instrumentaal (Job van Erp en Adrian van der Veen op trompet)   
 
Onze Vader 

Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons 
gegeven heeft: 
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. 

 
Wees gegroet 

Wees gegroet, Maria, vol van genade, 
De Heer is met U, 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en 
Gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot. 
Heilige Maria, Moeder van God, 
Bid voor ons, zondaars, 
Nu en in het uur van onze dood, Amen. 
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       Slot van de viering 

 
Slotgebed  
 
Mededelingen  
 
Zegen en Zending  
 

 

Slotlied: 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 citers slaan; blaast uw fluiten aan;  
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
Vrede was het overal: wilde dieren kwamen 
bij de schapen in de stal en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet? 
Laat de citers slaan; blaast uw fluiten aan; 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen, 
want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet? 
Laat de citers slaan; blaast uw fluiten aan; 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren! 
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We wensen u een 

Zalig Kerstmis! 


