
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Woord- en Gebedsviering in de Sint Willibrorduskerk 
op Kerstavond 24 december 2021, 15.00 uur 

 
Voorganger: Pastoor van Vliet 

 
Leiding gelegenheidskoortje/ organiste: 
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Samenzang en orgelspel voorafgaande aan de viering 
*Laten we allemaal de hele viering uit volle borst meezingen* 
 
Orgelspel 
 
♫ Er is een kindeke geboren 
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 
 
Er is een kindeke geboren in ’t strooi 
Er is een kindeke geboren in ’t strooi 
't Lag in een kribje gedekt met wat hooi 
't Lag in een kribje gedekt met wat hooi 
 
't Kwam op de aarde voor ons allegaar 
't Kwam op de aarde voor ons allegaar 
't Wenst ons een zalig nieuwjaar 
't Wenst ons een zalig nieuwjaar 
 
♫ Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer 
Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer. 
Gij komt van al zo hoge, van al zo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al in dit aardrijk zijt gij gezien nooit weer. 
Kyrieleis. 
 
Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij 
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij. 
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht, 
an 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, 
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar’. 
Kyrieleis. 
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*Laten wij proberen stil te zijn voor de viering begint* 
 
OPENING VAN DE VIERING 
 
Intrede 
* We gaan staan als de bel klinkt* 
 
♫ Openingslied: Wij komen tezamen 
Wij komen tezamen onder ’t sterrenblinken 
een lied moet weerklinken voor Bethlehem. 
Christus geboren zingen d’engelenkoren. 
 
Refrein: Komt laten wij aanbidden(3x) onze Heer 
 
Drie wijzen met wierook kwamen er van verre, 
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem. 
Herders en wijzen komen Jezus prijzen. 
Refrein. 
 
Ook wij uitverkoren, mogen u begroeten 
en kussen uw voeten, Emmanuel. 
Wij willen geven, hart en geest en leven. 
Refrein. 
 
Kruisteken en begroeting 
 
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Allen: Amen 
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 
 
*Wij gaan zitten* 
 
Openingswoord 
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Gebed om vergeving 
*Wij gaan staan* 
 
Heer, vergeef ons wanneer wij niet luisteren naar het goede 
nieuws dat mensen ons vertellen, 
ontferm u over ons. 
Allen: Heer ontferm u over ons. 
 
Christus, vergeef ons wanneer wij niet zien dat uw licht al in ons 
leven schijnt, 
ontferm u over ons. 
Allen: Christus ontferm u over ons. 
 
Heer, vergeef ons wanneer wij niet doen wat u ons vraagt, 
ontferm u over ons. 
Allen: Heer ontferm u over ons. 
 
♫ Gloria (Taizé)  
 

 
Openingsgebed 

Laat ons bidden. 
Heer onze God, wij mogen vanavond het kerstfeest vieren, het 
feest van de geboorte van Jezus, Uw Zoon, in onze wereld. Wij 
kunnen U, God, niet zien, maar in uw Zoon, Jezus bent U dicht 
bij ons gekomen. Hij is uw licht in de duisternis, Hij is ons heil, 
Hij is onze vrede. Wij zijn daar blij om. Open ons hart om deze 
blijheid aan alle mensen van goede wil mee te delen. Door onze 
Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met leeft en heerst in de 
eenheid van de heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. 
Allen: Amen 
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KERSTVERHAAL 
*Wij gaan zitten* 
 
Verteller 1  
Keizer Augustus is de belangrijkste man van het Romeinse Rijk. 
Hij wil weten hoeveel inwoners zijn grote rijk heeft. Ook het land 
Israël hoort bij zijn rijk. In alle steden en dorpen komen 
herauten met de boodschap van de keizer: Iedereen moet naar 
de stad waar zijn familie vandaan komt, om zich te laten 
inschrijven! In het kleine stadje Nazaret wonen Jozef en Maria.  
 
Jozef  
Ik ben Jozef, de timmerman. We komen uit Nazaret. Wij maken 
een lange reis, van Nazaret naar Bethlehem. Dat is vanwege de 
volkstelling, mijn familie komt uit Bethlehem.  
 
Maria  
Ik ben Maria. We moeten door het heuvelland. We verwachten 
een kindje dat elk moment geboren kan worden. 
 
♫ Maria die zoude naar Bethlehem gaan 
Maria die zoude naar Bethlehem gaan, 
kerstavond voor de noene; 
Sint Jozef zoud’ al met haar gaan, 
om haar gezelschap te hoeden. 
 
Het hageld' en ‘t sneeuwde en 't was er zo koud, 
De rijm lag op de daken; 
Sint Jozef tot Maria sprak: 
"Maria wat zullen wij maken?" 
 
Maria die zeide: "Ik ben er zo moe, 
Laat ons een weinig rusten; 
Laat ons een weinig verder gaan, 
in 'n huizeke zullen wij rusten!" 
 
Verteller 2  
Na een vermoeiende, lange reis komen Jozef en Maria eindelijk 
in Bethlehem aan. Het is een donkere avond. Ze gaan op zoek 



 
 

 

6 

naar een plaats om te slapen. Ze kloppen aan bij herbergen. Ze 
horen dat alle herbergen in Bethlehem vol zijn, nergens is nog 
plaats. 
 
Jozef 
Waar moeten we overnachten? 
 
Maria 
Waar kan het kindje nu geboren worden? Laten we samen 
bidden en aan God vragen om ons een plaats te wijzen waar het 
Kind geboren kon worden. 
 
Verteller 3 
Een boer ziet Jozef en Maria. Hij ziet Maria’s dikke buik en haar 
vermoeide gezicht. Hij zegt vol medeleven: "Alle plaatsen in de 
huizen van heel Bethlehem zijn echt overvol door de volkstelling. 
Maar daarachter in het veld is een stal voor mijn dieren, daar 
mogen jullie de nacht wel doorbrengen."  
 
Jozef 
Wat zullen we doen Maria, moet het kindje in een dierenstal 
geboren worden? 
 
Maria 
Het is goed Jozef, God is erbij. 
 
Jozef 
Maria, ik maak van hooi en stro een bed voor je. Hier is mijn 
mantel zodat je arm blijft. 
 
Maria  
Dankjewel, Jozef.  
 
Verteller 4:  
En daar in de stal, met in de verte herders met hun schapen, 
daar in de stilte van de nacht, wordt Jezus geboren. Maria 
wikkelt hem in doeken en legt Hem in de kribbe. Jozef en Maria 
danken God dat Hij zijn Zoon heeft gegeven om de wereld te 
verlossen. Ze knielen bij Hem neer. 
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(Jozef en Maria knielen) 
 
Buiten in het veld waken herders over hun schapen. Plotseling 
zien zij een wonderbaar licht. Ze schrikken ervan! Er verschijnt 
een engel die hen zegt:  
 
Engel 
"Jullie hoeven niet bang te zijn. Vandaag is in Bethlehem, de 
stad van David, de Redder geboren: CHRISTUS DE HEER. Jullie 
zullen Hem vinden in een kribbe. Kijk daar: veel engelen dalen 
uit de hemel neer en zij zingen:  
 
♫ Gloria in excelsis Deo 
Eer zij God in deze dagen 
Eer zij God in deze tijd.  
Mensen van het welbehagen,  
roept op aarde vrede uit. 
Refrein: 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 toe gekomen is  
Refrein 
 
Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs. 
Geef in onze levensdagen 
peis en vree, kyrieleis. 
Refrein 
 
Verteller 5:  
Na dit mooie hemelse feestlied gaan de herders meteen op weg. 
Ze komen bij de stal, begroeten Maria en Jozef en knielen neer 
om Jezus te aanbidden. Wat zijn de herders blij! Zij mogen als 
eersten het pasgeboren Kind Jezus bezoeken. Deze blijde 
boodschap willen zij aan iedereen vertellen. Snel lopen ze naar 
de stad om dit grote nieuws door te geven.  
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♫ De herdertjes lagen bij nachte 
De herdertjes lagen bij nachte  
zij lagen bij nacht in het veld. 
Zij hielden vol trouwen de wachte, 
zij hadden de 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 ’t kribje bijeen. 
Toen vlamd’er een straal uit hun ogen 
en viel op het kindeke teer. 
Zij stonden tot schreien bewogen, 
en knielden bij Jezus neer. 
 
Maria die bloosde van weelde, 
van ootmoed en lieflijke vreugd. 
De goede Sint Jozef, hij streelde 
het Kindje, der mensen geneugt. 
De herders bevalen te weiden 
hun schaapkens aan d’engelenschaar. 
Wij kunnen van ’t kribje niet scheiden, 
wij wachten het nieuwe jaar. 
 
 
EVANGELIE 
*We gaan staan* 
 
De Heer zij met u. 
Allen: En met uw Geest. 
Lezing uit het heilig Evangelie volgens Lucas. 
Allen: Lof zij U, Christus. 
 
* We gaan nu luisteren naar het Evangelie (= het Woord van 
Jezus zelf): voordat we beginnen maken we een kruisje: 
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+  op het voorhoofd (het Evangelie begrijpen met je verstand),  
+ op de lippen (spreken over het Evangelie) en  
+ op het hart (het Evangelie bewaren in je hart).* 
 
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 eer 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: „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." Opeens voegde zich bij de engel een hemelse 
heerschare, zij verheerlijkten God met de woorden: „Eer aan 
God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij 
welbehagen heeft." 
Zo spreekt de Heer. 
Allen: Wij danken God. 
 
Acclamatie  
 
Gloria, in excelsis Deo. 
Gloria, in excelsis Deo. 
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Onder leiding van de voorganger gaan de kinderen op het 
priesterkoor nu het Kindje Jezus in de kribbe van de kerststal 
leggen. Daarna gaan alle kinderen weer terug naar hun ouders. 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis 
*wij gaan staan* 
 
Geloven jullie in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel 
en aarde? 
Allen: Ik geloof 
Geloven jullie in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, die 
geboren is, geleden heeft en verrezen is?  
Allen: Ik geloof 
Geloven jullie 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? 
Allen: Ik geloof 
Zo is dan ons geloof. Dat belijden wij allen met vreugde in de 
kerk van Jezus Christus. 
 
Voorbeden 
Bidden wij tot God onze Vader, die ons in de geboorte van het 
kindje Jezus opnieuw heeft laten zien hoeveel Hij van ons houdt. 
 
Kind-1: 
God onze Vader, wij bidden voor allen voor wie het leven duister 
is, die geen vreugde kunnen voelen, van wie de dagen somber 
en troosteloos zijn: dat zij Uw licht mogen zien! 
Laat ons bidden 
Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons 
 
Kind-2: 
Wij bidden voor de jongeren en de kinderen: dat zij mogen 
opgroeien met idealen, dat zij eerbied leren voor de schepping, 
dat zij liefde als heilig mogen ervaren. 
Laat ons bidden 
Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons 
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Kind-3: 
Goede God, er zijn in ons land nog steeds mensen, die lijden 
onder eenzaamheid en verdriet, door nare herinneringen uit het 
verleden, door kwaad van anderen. Wij vragen U ons te helpen 
Uw licht door te geven aan deze mensen. Laat ons bidden 
Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons 
 
Kind-4: 
Goede God, wij bidden voor ons zelf.  
Geef ons de moed ons hart te geven, te luisteren en te kijken 
door de ogen van andere mensen.  
Geef ons de kracht te troosten en te helpen, zodat deze wereld 
een thuis wordt voor iedereen. 
Laat ons bidden 
Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons 
 
Lector: 
Voor de intenties van deze viering  
 
Voorganger: 
Hoor onze gebeden, God. Mogen wij allen delen in het licht van 
het Kindje Jezus, dat in deze kerstnacht tot ons is gekomen. Dat 
vragen wij u door Christus onze Heer. 

 
Gebed des Heren  
*Noot: de vetgedrukte tekstgedeelten zijn sinds enige jaren 
landelijk aangepast*  
 
Voorganger:  
Wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons 
heeft geleerd: 
 
Allen:   
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; 
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en vergeef ons onze schulden; 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren; 
en breng ons niet in beproeving; 
maar verlos ons van het kwade. 
 
Voorganger:    
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze 
dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij 
mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, 
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de 
komst van onze Verlosser Jezus Christus.  
 
Allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid in eeuwigheid.   
 
Vredesgebed en vredeswens 
  
♫ Ere zij God, ere zij God 
Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge!  
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen! 
Ere zij God in den hoge, 
ere zij God in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
vrede op aarde, vrede op aarde. 
In de mensen, in de mensen 
een welbehagen, een welbehagen. 
 
Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge! 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
Amen, amen, amen. 
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SLOT VAN DE VIERING 
 
Collecte  
U kunt bijdragen aan de collecte via het collectemandje op de 
tafel bij de uitgang, via een bankoverschrijving op nummer NL95 
INGB 0000 116456, of via de gift-app.  
 
U kunt ook bijdragen met behulp van deze 
QR code collecte: scan de code met de 
camera van uw telefoon, niet met uw 
bankapp. Deze QRcode is geldig tot 13 
januari 2022: 
 
 

♫ Stille nacht 
Stille nacht, heilige nacht 
alles slaapt, sluimert zacht. 
Eenzaam waakt het hoog heilig 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 
vriendelijk om uwe god’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 de eng’len alleluja 
galmt het luide van verre en na, 
Jezus de redder ligt daar, 
Jezus de redder ligt daar. 
 
Slotgebed 
*Wij gaan staan* 
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Bezinningstekst 
*Wij gaan zitten* 
Kind-1: 
Een lichtje bij de kerststal:  
een woord van vergeving, een helpende hand; een bemoedigend 
woord, een luisterend oor. 
 
Kind-2:  
Een lichtje bij de kerststal,  
even stil zijn, maar met eenvoudige woorden proberen te 
bidden, proberen tevreden te zijn met jezelf en ook met de 
anderen, en steeds opnieuw beginnen. 
 
Kind-3: 
Een lichtje bij de kerststal,  
kiezen voor de minstbedeelden en aandacht voor de zwakken: 
eigenlijk gewoon nadoen wat Jezus deed.  
 
Kind-4: 
Een lichtje bij de kerststal:  
voor alle eenzame oude mensen, die deze dagen niet mee 
kunnen vieren met de gezelligheid van Kerstmis. Dat wij 
aandacht hebben voor hen en tijd maken voor een bezoekje. 
 
Kind-5: 
Kerstmis is feest en vreugde. 
Kerstmis is ook een opdracht: 
dat wij die vrede en vreugde doorgeven 
aan iedereen die wij ontmoeten. 
 
Zegen en zending  (allen gaan staan) 
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♫ 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 bel trom 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 zingt gij niet? 
Laat de citers slaan, blaast uw fluiten aan,  
laat de bel, laat de trom, laat de bel trom 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 zingt gij niet?  
Laat de citers slaan, blaast uw fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de bel trom horen.  
Christus is geboren 
 
 
 
 
Zalig Kerstfeest! 
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Voor meer info over de activiteiten van de Gezinskerk 
(inclusief aanmelden eerste H. Communie schooljaar 
2022-2023): 
 
Meld u aan voor de nieuwsbrief:  
gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl 
of wordt deelnemer in onze whatsappgroep door 
het scannen met de camera van uw telefoon of 
tablet van deze QR-code 
 
 
Voor leuke Kerstmis knutselwerkjes en een 
meezingvideo: 
Ga naar: https://rkkids.nl/advent-kerst/ 
of via het scannen van deze QR code: 
 
 
 
 
 


