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Vooraf 
 
Stille nacht  
Stille nacht, heilige nacht, 
Alles slaapt, sluimert zacht. 
Eenzaam waakt het hoogheilige paar, 
Lieflijk Kindje met goud in het haar, 
Sluimert in hemelse rust 
Sluimert in hemelse rust. 
 
Stille nacht, heilige nacht 
Zoon van God, liefde lacht 
Vriend'lijk om Uwe Godd'lijke mond, 
Nu ons slaat de reddende stond, 
Jezus van Uwe geboort', 
Jezus van Uwe geboort'. 
 
Stille nacht, heilige nacht, 
Herders zien 't eerst Uw pracht; 
Door der eng'len alleluja 
Galmt het luide van verre en na: 
Jezus de Redder ligt daar, 
Jezus de Redder ligt daar. 
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OPENING VAN DE VIERING 
 

Openingslied: Wij komen tesamen 
Wij komen tesamen onder 't sterrenblinken 
een lied moet weerklinken voor Bethlehem. 
Christus geboren zingen d' engelenkoren. 
 
Refr: Komt, laten wij aanbidden 
 Komt, laten wij aanbidden 
 Komt, laten wij aanbidden, onze Heer. 
 
Drie wijzen met wierook kwamen er van verre 
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem. 
Herders en wijzen komen Jezus prijzen.   Refr 
 
Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten 
en kussen uw voeten, Emmanuël 
Wij willen geven hart en geest en leven.   Refr 
 

 
Kruisteken en begroeting 
 

 
Welkomstwoord 
 

 
Gebed om vergeving 
 
Pastor: We maken het stil in deze kerk en in ons hart. We denken 

aan de momenten waarop we fouten maakten. 
We vragen God of Hij ons wil vergeven.  
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Anky:  Lieve God,  
wij zijn allemaal mensen.  
We hebben mooie en minder mooie kanten.  
Wij maken ruzie. 
We doen een ander pijn. 
We doen verkeerd.  
Vergeeft U ons daarvoor?  
Wij willen het beter doen, God.  
Wilt U ons daarbij helpen?  

 
P. Barmhartige God, vergeef onze zonden, help ons het 

goede te doen, zoals Jezus het ons heeft voorgedaan.  
A. Amen. 
 

 
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  
 
Refr: Gloria in excelcis Deo  

Gloria in excelcis Deo  
Gloria in excelcis Deo  

 
Eer zij God die onze vader  
en die onze koning is  
Eer zij God die op de aarde  
naar ons toegekomen is     Refr 
 

 
Openingsgebed 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
Omdat er voor hen geen plaats was 
 
Heel lang geleden, in een land hier ver vandaan, woonden twee 
mensen die veel van elkaar hielden. Ze heetten Jozef en Maria. 
Jozef was timmerman en Maria werkte in hun huis. Jozef en 
Maria waren erg gelukkig met elkaar. En ze werden nóg 
gelukkiger toen ze merkten dat ze een kindje zouden krijgen. Ze 
wisten dat het een bijzonder kind zou zijn. Een kind dat vrede 
ging brengen aan alle mensen. Dat hadden Jozef en Maria niet 
zelf bedacht: een engel had het Maria verteld. Hij kwam als 
boodschapper van God. Hij had ook gezegd dat ze het kindje 
Jezus moesten noemen, want hij was Gods zoon.  
 
Op een dag hoorden Jozef en Maria dat ze naar Bethlehem 
moesten gaan. Dat moest van Keizer Augustus, de hoogste baas 
van het land. Iedereen moest teruggaan naar de plaats waar hij 
geboren was. Jozef en Maria moesten daarom naar Bethlehem 
reizen. ‘Hoe moet dat nou?’ dacht Jozef, ’Maria kan zo’n lange reis 
nu toch niet maken? Het is meer dan 100 kilometer en we 
moeten de hele weg lopen. Dat is veel te zwaar voor haar.’ Jozef 
dacht na. Hij telde hoeveel geld ze nog hadden. Het was niet veel, 
maar misschien was het net genoeg om een ezeltje te kopen. Dan 
zou Jozef lopen en kon Maria op het ezeltje zitten. 
 
De volgende morgen stond 
Jozef vroeg op om een ezel 
te zoeken. Maria pakte 
ondertussen wat 
spulletjes in. Wat was ze 
blij toen Jozef met een ezel 
terugkwam! Nu konden ze 
vertrekken. Na een paar 
dagen kwamen Jozef en 
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Maria eindelijk in de buurt van Bethlehem. Ze waren doodmoe. 
‘Kijk’, zei Jozef, ‘Daar is een soort hotelletje, een herberg. Ik zal 
vragen of er plaats voor ons is. Dan hebben we het warm en kan 
het kindje veilig geboren worden. Maak je geen zorgen. Het komt 
wel goed.’ Maar even later kwam Jozef teleurgesteld terug. ‘De 
herberg zit al vol’, zei hij, 'er is geen plaats voor ons'. ‘Houd vol 
Jozef’, zei Maria, ‘God zal ons helpen. Er zijn nog meer herbergen. 
Er is vast wel ergens plek voor ons.’ 
 
Maar waar Jozef ook aanklopte, nergens was plaats. Niemand 
wilde hen binnenlaten. Zelfs niet als Jozef vertelde dat Maria 
zwanger was. Overal gingen de deuren weer dicht. Toen ze een 
stuk verder waren, wees Jozef voor zich uit. ‘Daar zie ik nog een 
herberg.’ Ze gingen ernaartoe en klopten aan. Een vriendelijke 
man deed open. ‘Nee,’ zei hij, ‘ik heb helaas geen plaats meer. 
Maar een stukje verderop staat nog een oude stal. Misschien 
kunnen jullie daar slapen.’ Jozef bedankte de man. ‘We zullen er 
gauw naartoe gaan.’ ‘Het zal er tenminste droog zijn’, zei Maria. 
‘En in elk geval warmer dan buiten.’ 

 
In gesprek bij de Kerststal 
 
Omdat er voor hen geen plaats was (vervolg) 
 
‘Dit moet het zijn.’ Jozef deed de deur van de stal open en keek 
naar binnen. ‘Kom maar, Maria’, zei Jozef. Hij maakte een bed van 
stro en hooi waarin ze kon liggen. En daar gebeurde het. Die 
nacht werd het kindje geboren. Maria wikkelde het in een paar 
doeken. Jozef vulde een voederbak met stro en Maria legde het 
kindje er voorzichtig in. Zo lag het lekker warm en zacht. Samen 
keken ze naar dat kleine mensje. Ze hadden tranen van geluk in 
hun ogen. Zoiets moois hadden ze nog nooit gezien. En ze 
noemden hun kindje Jezus, zoals de engel gezegd had.  
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Terwijl Jozef en Maria vol bewondering naar Jezus keken, waren 
de herders buiten bij hun schapen. Opeens stond er een engel. De 
herders schrokken. Ze hadden nog nooit een engel gezien. Maar 
de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik kom iets moois 
vertellen. Er is vannacht een kindje geboren. Het bijzondere is 
dat dít kind door God is beloofd. Iedereen heeft lang op hem 
gewacht. Als hij ouder is, zal hij de mensen helpen. Hij zal hun 
leren wat echte vriendschap en liefde is.’  
 
Het was een donkere nacht. Tot het opeens licht werd. De 
herders hoorden een groot koor van engelen. Die zongen om God 
te bedanken voor het kindje Jezus dat die nacht geboren was. De 
herders keken hun ogen uit. Zoiets hadden ze nog nooit gezien. 
‘In de verte staat een stal. Ga daar eens kijken,’ zei de engel. De 
herders gingen meteen op weg. Ze praatten opgewonden met 
elkaar. ‘Zou er echt een kindje geboren zijn?’ 
 
Na een tijdje zagen ze een oude stal. Zou dat de stal zijn die de 
engel bedoelde? Vlug liepen ze er naar toe. Ze deden de deur 
open en keken nieuwsgierig naar binnen. Daar zagen ze Jozef en 
Maria zitten. Toen ze Jezus in de kribbe ontdekten, liepen ze vol 
verwachting naar hem toe. ‘Zou dit dan het kind zijn waarover de 
engelen zongen?’ Dat moest wel, het hele verhaal van de engel 
klopte. Wat waren ze blij! Ze konden bijna geen afscheid nemen, 
maar toch moesten ze weer terug 
naar hun schapen. 
 
Jozef en Maria bleven in de stal 
achter; allebei erg gelukkig. Toen 
Maria na een poos in slaap viel, ging 
Jozef naar buiten om water uit de 
put te halen. Hij keek omhoog naar 
de hemel, waar duizenden sterren 
stonden. En recht boven de stal 
stond de mooiste ster van allemaal. 
Hij was zó mooi, dat Jozef er 
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verwonderd naar bleef kijken. Het leek wel of de ster het ook 
wist dat er die nacht iets bijzonders gebeurd was. Iets heel 
bijzonders! 
 

Processie naar de stal 
 
Lied: Nu zijt wellekome 
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. 
 
Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, 
Daarmeed' ook onze leisen beginnen vrij. 
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht, 
Van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht. 
Kyrieleis. 
 
D'herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 
"Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar; 
Bethl'em is de stede, waar 't is geschied voorwaar." 
Kyrieleis. 
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Geloofsbelijdenis 
 
A.  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. 

 
Voorbeden  
met gebeden  
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons 
 

P. God, Vader,  
we zijn dankbaar en blij om Jezus, het Kerstkind. Met het 
kerstverhaal in gedachten, bidden we tot U: 

 
Anky: Ik zie het kindje Jezus.  

Bidden we voor alle kinderen, pasgeboren of opgroeiend 
tot jonge mensen.  
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Dat zij goede mensen mogen worden, net als Jezus.  
Laat ons bidden. 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons 
 
Anky: Ik zie Maria.  

Bidden we dat we goede moed houden, net als zij.  
En dat God ons daarbij helpt.  
Laat ons bidden. 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor 
ons 

 
Anky: Ik zie Jozef.  

Bidden we voor al die mensen, die andere 
mensen helpen. Laat ons bidden. 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor 
ons 

Anky: Ik zie herders. 
Bidden we voor alle mensen, 
arm en rijk, 
dat het ook voor hen kerstmis mag worden. 
Laat ons bidden. 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons 
 
P. Intenties vanuit de parochie… 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons 
 
P. God, 

met Kerstmis gebeurde iets heel bijzonders: 
uw Zoon Jezus wordt geboren. 
Hij brengt vrede, vrede in ons hart. 
Laat ons elkaar die vrede geven. Amen.  
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Onze Vader 
 
A.  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. 

 
Lied: De herdertjes 
 
De herdertjes lagen bij nachte  
Zij lagen bij nacht in het veld  
Zij hielden vol trouwe de wachte  
Zij hadden hun schaapjes geteld.  
Daar hoorden zij engelen zingen  
Hun liederen vloeiend en klaar  
De herders naar Bethlehem gingen  
't liep tegen het nieuwe jaar  
 
Toen zij er te Bethlehem kwamen  
Daar schoten drie stralen dooreen  
Een straal van omhoog zij vernamen  
Een straal uit het kribje benee  
Toen vlamd' er een straal uit hun ogen  
En viel op het kindeke teer  
Zij stonden tot schreiens bewogen  
En knielden bij Jezus neer 
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Slotgebed 
SLOTRITUS 

 

Mededelingen 
 
Zegen en wegzending 
D. De Levende zegene en behoede u. 
 De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, 
 en zij u genadig.  
 De Levende verheffe zijn aangezicht over u, 
 en geve u vrede. 
 
K. Zegen ons en behoed ons, 
      doe lichten over ons uw aangezicht 
 en wees ons genadig. 
 Zegen ons en behoed ons, 
       doe lichten over ons uw aangezicht 
 en geef ons vrede. 
 
D.  Ga dan heen in die vrede, 
 Vader, Zoon  en heilige Geest. 
K.  Amen, amen, amen. 
 

Slotlied: Midden in de winternacht 
 
Midden in de winternacht, ging de hemel open. 
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen 
Elke vogel zingt zijn lied,  
herders waarom zingt gij niet? 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
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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 de 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 de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
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Tot ziens! 
 
 
 

 
Kijk op www.lievevrouweparochie.nl naar de Kerstfilm: “Omdat er 
voor hen geen plaats was” 
 
Zondag 24 januari 2021 is er een Peuter- en kleuterviering, om 
9.30 uur in de parochiekerk OLV van Lourdes, met als thema 
“Nieuw begin”. 
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