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Kerstviering Pastorale Eenheid Maria Ster der Zee 
 

Kerstbezinning 2020 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

WELKOM & KRUISTEKEN 
 
U allen,  
Welkom én gezegend in deze kerstbezinning 
In naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. + 
 
Zonet werd het vredeslicht van Bethlehem  
hier binnengebracht en bij de stal geplaatst. 
 
Het vredeslicht wil mensen motiveren  
om tussen Kerstmis en nieuwjaar een eenvoudige,  
maar een persoonlijke en actieve bijdrage op te nemen  
om warmte, vreugde, licht en hartelijkheid  
aan alle mensen door te geven.  



 2 

Het vredeslicht wil een teken zijn  
van hoop, vrede, verdraagzaamheid en verbondenheid  
tussen mensen onderling. 
 
Ook wij zijn samen om op weg te gaan  
naar het Licht. 
We willen opnieuw de boodschap beluisteren  
van de eenvoud, dienstbaarheid, 
Van de liefde, van de vrede. 
 
We willen Kerstmis te vieren,  
we herdenken dat een kind geboren is. 
 
Een kind dat ons iets te zeggen heeft  
en dat blij is dat wij hier zijn. 
In die verwachting,  
dat God de mens en de mens God zal ontmoeten. 
 
 

OPENINGSGEBED 
 
Liefdevolle God,  
in de geboorte van een kind hebt Gij laten zien  
dat het u ernst is ons mensen nieuw leven te geven. 
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 de naam van Jezus,  
Uw Zoon, voor ons geboren. Amen. 

 
LIED 

 
Eer zij God in deze dagen 
Eer zij God in deze tijd 
Mensen van het welbehagen 
Roept de aarde vrede uit 
Gloria in excelcis Deo 
Gloria in excelcis Deo 
Gloria in excelcis Deo 
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Lezing uit Lucas 2, 1-14 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 
 
In die dagen 
 werd een bevel uitgevaardigd door keizer Augustus, 
 dat er een volkstelling moest worden gehouden 
 over heel de wereld. 
Deze volkstelling vond plaats 
 voordat Quirinius landvoogd van Syrië was. 
Allen gingen op reis om zich te melden, 
 ieder in zijn eigen stad. 
Ook Jozef ging op weg naar bethlemhem samen met Maria, zijn vrouw, die 
zwanger was  
Terwijl zij in Betlehem verbleven, brak het uur aan dat zij bevallen moest . 
Zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene, 
 wikkelde hem in doeken  en legde hem neer in een kribbe, 
omdat er voor hen geen plaats was in de herberg . 
Nu waren er herders in de buurt .  
Plotseling stond voor hun ogen een engel van de Heer die sprak: 
 “Wees niet bevreesd, want ik verkondig u een grote vreugde 
 die voor heel het volk bestemd is . 
Heden is u een redder geboren in de stad van David . 
Zijn naam is: Christus, de Heer . 
En dit zal voor u een teken zijn: Gij zult een pasgeboren kindje vinden, 
liggend in een kribbe . 
En opeens was de engel omringd 
 door een schare die zong: 
 “ Ere zij God in den hoge 
 en vrede op aarde voor alle mensen van goede wil.” 
 
 

ACCLAMATIE 
 
Stille nacht, Heilige nacht, alles slaapt, eenzaam wacht, 
Bij het kindje ’t hoogheilige paar. 
Rond de kribbe zingt d’engelenschaar, 
Slaapt in hemelse rust, slaap in hemelse rust. 
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VOORBEDEN 
 
Het verhaal van Kerstmis maakt ons stil. 
Onze gebedsintenties leggen wij neer aan de voeten van het kind, 
 
Bidden we dat we, zoals Maria en Jozef, 
ons niet vastklampen aan eigen dromen, 
maar leren om het centrum van ons leven 
te verplaatsen naar de kribbe, 
de plaats waar Gij, God, in deze wereld geboren kunt worden. 
Laten wij bidden… 
Vrede, vrede, vred’ op aard’ aan alle mensen die van goede wille zijn. 
 
Bidden we dat, zoals de wijzen naar de kribbe gingen, 
wij met de eenvoudige geschenken van ons leven 
gaan naar wie arm en zwak is en hulp behoeft. 
Laten wij zingend bidden… 
Vrede, vrede, vred’ op aard’ aan alle mensen die van goede wille zijn. 
 
Bidden we dat we, zoals de herders, de kribbe zoeken 
langs de eenvoudige en kwetsbare draden in ons leven. 
Geef dat we de kerstboodschap in ons opnemen, 
in ons hart bewaren 
en ze uitdragen met blijheid en enthousiasme. 
Laten wij zingend bidden… 
Vrede, vrede, vred’ op aard’ aan alle mensen die van goede wille zijn. 
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ONZE VADER 
 
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. 
Amen. 

 
Door de liefde laat u wekken spoedt u herders op de baan, 
om naar Bethlehem te trekken, en om naar de stal te gaan. 
 
Vrede, vrede, vreed’ op aard aan alle mensen  
die van goede wille zijn. 
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BEZINNING 
 
Soms is er slechts ver weg 
een ster aan de hemel te vinden. 
Soms is er nog amper het weten 
van ooit een goddelijke wens. 
Soms is er gewoon maar een mens 
die op je weg komt en die je iets vraagt. 
Soms is er niet meer dan een sinteltje hoop 
op gerechtigheid en op vrede… 
 
Maar misschien is dat net genoeg 
om gensters te slaan 
uit een wereld van steen. 
En ergens een vuur aan te maken 
dat mensen verzamelt 
en dat hun harten verwarmt 
en dat hun ogen doet zien, 
hoe het geheim van de menswording 
hen zelf in handen gelegd is. 
Teer al een jong twijgje. 
Een pasgeboren kind. 
 
Zo kwetsbaar, God die telkens met ons herbegint. 
 
 

Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. (2x) 
 
Komt, laat ons hem aanbidden, komt, laat ons hem aanbidden, komt, laat ons hem aanbidden als onze Heer. 
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BEZINNING 
 

 
Kerstmis, het is het kindje laten geboren worden in een stal,  
feest vieren, eenvoudig en sober,  
denkend aan al die kleine mensen,  
ook hier in onze stad en buurt. 
 
Kerstmis, het is als Jozef en Maria  
zorgend willen leven voor de mensen die onze liefde het meest nodig hebben. 
 
Kerstmis, het is als de herders de handen vol hebben  
om te geven, gratis, zo maar voor niets,  
kunnen bidden en zingen met open handen. 
 
Kerstmis, het is een engel voor een mens worden.  
De droom van God over deze wereld:  
vrede zelf proberen waar te maken. 
 
Kerstmis, het is als de Wijzen uit het verre oosten  
die het kindje hun geschenken geven  
en toch weten dat het nooit rijk zal worden.  
Want alles wat God heeft, schenkt hij weer weg aan anderen. 

 
 

SLOTGEBED 
 
God, onze Vader,  
help ons op deze Kerstdag te geloven 
in het wonder dat een betere wereld mogelijk is,  
als we naar Jezus voorbeeld mensen van licht worden. 
Moge Gods geest ons kracht en moed schenken  
om het licht van Kerstmis te laten schijnen in ons eigen hart  
en in ons eigen huis voor alle mensen dichtbij en ver weg.  
Dit vragen wij U voor elke dag van ons leven. Amen. 
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LIED 
 
Hoe leyt dit Kindeke, hier in de kou. 
Siet eens hoe alle zijn ledekens beven. 
Hoort eens hoe dat het weent en krijt van kou. 
Na, na, na, na, na, na, Kindeken teer, 
ey swycht toch stil sus, sus, en krijt niet meer. 
 
En ghy o engeltjens komt hier oock by 
Singht een motetteken voor uwen Koninck 
Wilt hem vermaecken door u melody 
Na, na, na, na, na, na, Kindeken teer, 
ey swycht toch stil sus, sus, en krijt niet meer. 
 

BEZINNING 
 

De nacht van dromen is voorbij. 
Vandaag wordt God wakker met een glimlach,  
omdat het weer Kerstmis is. 
 
Een glimlach voor elke mens 
die als hij een ander ontmoet 
hem een Zalig Kerstfeest toewenst. 
 
Een glimlach voor elk huis 
waar zijn Zoon welkom is en een plaats 
krijgt midden in de kribbe. 
 
Een glimlach voor elke gemeenschap 
waar mensen de eenzaamheid 
doorbreken en de tafel delen met elkaar. 
 
Een glimlach voor elk land 
waar men de strijd durft te staken 
en mensen niet hoeven te vrezen voor hun leven. 
 
Ja, op Gods gezicht staat vandaag 
een brede glimlach van blijheid 
omdat ook in deze Kerstdagen 
zijn dromen kansen krijgen. 
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ZENDING EN ZEGEN 
 
Kerstmis, een dag van licht en vrede.  
Dat kan, als we Gods vrede straks meenemen naar huis.  
Dat kan, als we licht en vrede delen  
met alle mensen die we vandaag en morgen tegenkomen.  
Dan worden we zelf licht en vrede voor de mensen om ons heen.  
God moge ons daarbij zegenen :  
in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
 
Zalig Kerstfeest  
 
We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 
 
Good tidings we bring to you and your kin 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 
 
 

 


