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Opening met kruisteken 
 
Lied: Er is een Kindeke 
Er is een Kindeke geboren op aard, 
er is een Kindeke geboren op aard. 
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal, 
’t kwam op de aarde voor ons allemaal. 
 
’t Kwam op de aarde en ’t had er geen huis, 
’t kwam op de aarde en ’t had er geen huis. 
’t Kwam op de aarde en ’t droeg al zijn kruis, 
’t kwam op de aarde en ’t droeg al zijn kruis. 
 
Er is een Kindeke geboren in ’t strooi, 
er is een Kindeke geboren in ’t strooi. 
’t Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi, 
’t lag in een kribbe, bedekt met wat hooi. 
 
Verwelkoming van het licht 
De vier kaarsen van de adventskrans branden. De krans kan 
worden versierd met wit lint. Ook kunnen bij de kerststal kaarsen 
worden aangestoken. Een kind kan hierbij dit gedicht voorlezen:  
 
Kaarsjeslied 
Met Kerst steken we kaarsjes aan 
die in het donker lichten. 
De gloed van al die vlammetjes 
verwarmt onze gezichten. 
 
Ook ik steek een klein lichtje aan 
en houd het in mijn handen. 
Maar eigenlijk mag ik ook zelf 
als vrolijk lichtje branden. 
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Want iedereen mag aan mij zien 
hoe licht ik ben van binnen, 
omdat ik weet: met Jezus gaat 
de vrede echt beginnen. 
 
Dit kaarsje brandt straks langzaam op, 
het vlammetje zal doven. 
Maar niet het lichtje in mijn hart, 
als ik maar blijf geloven. 
 
Als wij zelf lichtjes durven zijn, 
dan zal de kou verdwijnen, 
dan zal dwars door het donker heen 
het licht van Kerstmis schijnen.  
 
Gebed 
Goede God, uit liefde bent U mens geworden in het Kind van 
Betlehem, om zo het leven van ons mensen op aarde te delen. 
Verdriet en pijn heeft Hij gekend, maar ook liefde en zorg, 
allereerst van Maria en Jozef. 
In het Kind van Betlehem staan wij oog in oog met het geheim 
van uw liefde. Liefde is kwetsbaar en toch de sterkste kracht in 
het heelal. Laat deze liefde over ons komen en ons bezielen, laat 
ze ons verlichten en verwarmen, niet alleen met Kerstmis maar 
elke dag van ons leven, in het bijzonder als we ons koud, leeg of 
vol zorgen voelen. Doe ons zo ervaren dat U voor ons wilt zijn: 
Immanuël, dat wil zeggen: God met ons, 
alle dagen dat wij leven, tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Evangelie: Lucas 2,1-14 
Dit is het evangelie van de nachtmis. Je kunt het samen hardop 
lezen, bijvoorbeeld in de rolverdeling hieronder. Maar natuurlijk 
kun je ook om beurten een stukje lezen. 
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Verteller: 
In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, dat er een 
volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze 
volkstelling vond plaats voor Quirinius landvoogd van Syrië was. 
Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten 
inschrijven. 
Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht 
van David, ging hij van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea: 
naar de stad van David, Betlehem geheten, om zich te laten 
inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. 
Terwijl zij daar verbleven brak het uur aan waarop zij moeder zou 
worden; zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij 
wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat 
er voor hen geen plaats was in de herberg. 
In de omgeving bevonden zich herders, die in het open veld 
gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een 
engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de glorie 
des Heren zodat zij door grote vrees werden bevangen. Maar de 
engel sprak tot hen: 
 
Engel: 
Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap 
die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een Redder 
geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u 
een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken 
gewikkeld en liggend in een kribbe. 
 
Verteller: 
Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare; zij 
verheerlijkten God met de woorden: 
 
Engelen: 
Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in 
wie Hij welbehagen heeft. 
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Overweging 
Omdat het coronavirus nog steeds niet weg is, zitten we met zijn 
allen in een lockdown. Dat betekent dat we allemaal zoveel 
mogelijk thuis moeten blijven. Maar wat betekent het woord 
lockdown eigenlijk? Letterlijk: op slot doen. De sleutel van de 
voordeur omdraaien, zodat we binnen blijven en andere mensen 
buiten blijven. Op die manier hopen we dat het virus óók buiten 
de deur blijft. 
 Maar dit is nou precies wat we níet willen met Kerstmis. 
Want dan willen we mensen uitnodigen van wie we houden, of 
we laten ons uitnodigen door anderen. Kerstmis vieren is een 
feest dat je samen viert. Met opa en oma, met ooms en tantes, 
neefjes en nichtjes, met vrienden. Veel mensen houden ervan dat 
het huis vol mensen is, als ze Kerstmis vieren. Maar ja, dan moet 
de deur voor anderen openstaan. En dat kan dus niet. Maar 
gelukkig hebben de meeste mensen elkaar nog. Samen kunnen 
we het thuis ook gezellig maken. 

En ja, we mogen blij zijn dat we een thuis hébben. Een 
plek waar het droog en warm is, waar we veilig zijn, waar we te 
eten hebben en er een lekker bed voor ons klaarstaat. Als we het 
jammer vinden dat we Kerstmis niet zo kunnen vieren als we 
gewend zijn, is het misschien daar eens aan te denken. Want er 
zijn veel mensen her en der in de wereld die helemaal niet thuis 
kúnnen zijn met Kerstmis, omdat ze geen huis hebben. 
 En als we aan al die mensen denken die rondzwerven 
door de wereld omdat ze - bijvoorbeeld - door honger of oorlog 
geen plaats hebben om te wonen, dan denken we ook aan Maria, 
Jozef en Jezus. Ja, dan denken we eigenlijk aan alle personen 
die in de kerststal staan. Want die stal ziet er in onze kerk of thuis 
wel knus en gezellig uit, maar in werkelijkheid was dat niet zo. 

Want eigenlijk is in het kerstverhaal helemaal niemand 
thuis. Maria en Jozef niet, want die hebben hun woonplaats 
Nazaret verlaten, omdat ze zich van de keizer moesten laten 
inschrijven in Betlehem, waar Jozef vandaan kwam. Ver weg van 
alle luxe moet Maria haar kindje ter wereld brengen, en direct 
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daarna moeten ze met zijn drieën naar Egypte vluchten, omdat 
koning Herodes het kindje iets wil aandoen: hij is bang dat Jezus 
hem van zijn troon zal stoten. En wat te denken van de herders? 
Die zijn ook niet thuis, want die hoeden in het open veld hun 
schapen. Bovendien hoorden de herders er sowieso al niet echt 
bij voor de meeste mensen. Die keken op de herders neer. En de 
engelen dan? Zelfs die zijn niet thuis, want die dalen af naar de 
aarde om de herders te vertellen dat in Betlehem een kindje is 
geboren. Over de wijzen uit het Oosten horen we vandaag nog 
niet, dat komt pas met Driekoningen, maar over we weten al wel 
dat ook zij hun huis in een ver land hebben verlaten om op zoek 
te gaan naar het kindje Jezus. Kortom, niemand die we in de 
kerststal zien, is thuis. 
 
Hoewel, één persoon is in de stal toch thuis. Wie dan? Het kindje 
Jezus. Hè? denk je waarschijnlijk. Een kindje hoort toch in het 
huis van de ouders geboren te worden, of desnoods in het 
ziekenhuis? Het hoort toch in een lekker warm wiegje te liggen, in 
plaats van in een voerbak voor dieren? Het hoort toch niet dat er 
voor hem en zijn ouders geen plaats is in de herberg, het hoort 
toch niet dat ze moeten vluchten voor een jaloerse koning? Nee, 
natuurlijk niet. Maar toch is het kindje Jezus thuis. Het is namelijk 
thuis bij ons mensen. God liet zijn zoon geboren worden omdat 
hij niets liever wilde dan thuis zijn bij ons mensen. 
 Misschien voelt God zich wel het meeste thuis bij mensen 
die zelf geen thuis meer hebben. Mensen die zich bang, alleen 
en onveilig voelen. Jezus is niet geboren om in een gespreid 
bedje terecht te komen. Dan was hij wel als zoon van koning 
Herodes in een paleis geboren, of als zoon van de Romeinse 
keizer. Nee, God is mens geworden in het kind Jezus om voor 
mensen zelf een thuis te zijn. En Jezus, in de verhalen die we het 
komend jaar over Hem zullen horen, lezen we hoe Hij zich het 
meeste thuis voelt bij mensen die nergens bij horen. Als Jezus 
eenmaal groot is, zal Hij niets anders doen dan mensen laten 
merken dat ze bij Hem en bij God thuis mogen zijn. 
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 Daarom mogen wij met Kerstmis niet alleen bij elkaar, 
maar ook bij Jezus thuis zijn. Misschien kunnen we dat ook tegen 
Hem zeggen als we naar de kerststal kijken. We mogen zeggen: 
lieve Jezus, we zijn dankbaar dat we een veilig thuis hebben. 
Dank u wel daarvoor. Dank u wel ook dat U naar ons mensen 
bent gekomen. U bent welkom bij ons en wij weten dat we thuis 
mogen zijn bij U. Help ons om in deze tijd, waarin we in lockdown 
zitten, de deur van ons hart open te houden. Help ons de wereld 
tot één groot huis te maken, waarin voor ieder mens plaats is. 
 
Voorbeden 
Iemand kan voorbidden, maar je kunt ook om en om de 
voorbeden lezen. 
 
God, wij bidden om Uw Licht voor de wijde wereld 
en voor de plek waar wij wonen, 
met name waar mensen zich terugtrekken 
en niet meer geloven dat vrede het winnen zal van oorlog. 
Breek met uw licht door in hun duisternis en geef hun vrede. 

Laat ons bidden. 
Samen: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons. 

 
Wij bidden voor allen die niet delen in de vreugde van Kerstmis, 
voor hen die angstig, eenzaam of moedeloos zijn geworden, 
voor mensen die zich opgesloten voelen, letterlijk of figuurlijk, 
en deze feestdagen ervaren als zout in de wond van hun pijn. 
Breek met uw licht door in hun duisternis en geef hun liefde. 

Laat ons bidden. 
Samen: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons. 

 
Wij bidden voor hen die leiding geven en verantwoordelijkheid 
dragen, 
voor allen die beslissingen nemen over het welzijn van anderen, 
voor wie zich inzetten in de zorg en het onderwijs, 
in de kerk en in het vrijwilligerswerk. 
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Breek met uw licht door in hun hart en vervul het met liefde. 
Laat ons bidden. 
Samen: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons. 

 
Wij bidden voor onszelf en de mensen van wie wij houden, 
dat wij elkaar mogen vasthouden.  
Voor allen die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis, 
dat zij uw kracht en liefde mogen ervaren.  
Breek met uw licht door in ons bestaan en vervul ons met vrede. 

Laat ons bidden. 
Samen: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons. 

 
Wij bidden voor alle mensen die niet meer bij ons zijn, 
die we in ons hart dragen als een levende herinnering 
en voor altijd bij U, God, thuis mogen zijn. 
Wij noemen met name… 
Dat we in uw liefde met elkaar en met U verbonden mogen 
blijven. 

Laat ons bidden. 
Samen: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons. 

 
Wie wil, kan zeggen waarvoor hij of zij graag wil bidden. Maar je 
kunt ook even stil zijn, zodat eenieder in stilte kan bidden. 
 
Besluiten we ons gebed dan met de woorden die Jezus ons heeft 
geleerd: 
Onze Vader… 
 

Slotgebed en kruisteken 
Goede God, vanavond straalt uw licht over de wereld, omdat U 
ons uw Zoon Jezus hebt gegeven. Laat in het hart van alle 
mensen een vonkje van dat licht springen, zodat zij weten dat U 
er bent voor ons allemaal. 
Wees voor ons een nabije God: Vader, Zoon en heilige Geest. 
Amen. 
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Lied: Eer zij God 
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) 
 
 


