
HUIS- 
LITURGIE 
KERSTMIS 

God is 
met ons! 

Kerstmis 2020 huisliturgie 

Kerstmis is dit jaar allesbehalve gewoon.  
Het is voor velen onder ons niet mogelijk om Kerst 
in de Kerk te vieren. Met deze huisliturgie kunnen 
we vormgeven aan ons gelovig Kerstgevoel.  
Onderstaande gebeden en liederen kunnen daarbij  
tot steun zijn.  
 
Om onze moeilijkheden te overwinnen en met  
goede moed aan een vredevol nieuwjaar te  
Beginnen, openen we met dit huisgebed. 
 
We beginnen met het aansteken van een kaars.  
 
In Naam van de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest. 
 

Goede God, 
Op deze avond bent U in Uw Zoon Jezus Christus 
dicht bij ons gekomen.  
Wij danken U voor Uw liefde voor ons in het Kind 
Jezus en vragen U: Geef ons en alle mensen Uw 
Licht en Uw Vrede. 
Maak ons sterk in geloof, hoop en liefde. 
Zegen ons met Uw goede gaven. 
Door Christus onze Heer. 
Amen. 
 
 

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.  
 

Hemelse Vader, 
In Uw zoon Jezus Christus bent U dicht bij ons, 
op deze avond en op alle dagen van ons leven, 
We danken U voor dit bijzondere geschenk en  
vragen U: Geef ons en alle mensen Uw Licht  
en Uw Vrede. 
 
Maak onze hoop en ons geloof sterk, 
dat U de wereld en ons leven in goede handen 
houdt. 
 
Vergezel ons met Uw zegeningen, vandaag en alle 
dagen van het Nieuwe Jaar. 
Amen. 



Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 
Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten  
begroeten ’t morgenrood. 

De zonne, voor wier stralen 
het nachtelijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht! 
 
Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken 
troosten, 
die eeuwig heersen zal.  

Nu daagt het in het Oosten 

Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons 
gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders; 
men noemt hem: Wonderbare Raadsman,  
Goddelijke Held, eeuwige Vader, Vredevorst.   
 

Een grote macht en een onbeperkte welvaart  
zullen toevallen aan Davids troon en aan zijn  
koninkrijk, zodat het gegrondvest zal zijn en stevig 

gebouwd op recht en gerechtigheid van nu af tot  
in eeuwigheid. De ijver van de Heer der hemelse 
machten brengt het tot stand. 
 

Woord van de Heer. 
 

Wij danken God. 

Lezing uit de profeet Jesaja                                                                                      Jes. 9,1.5-6 

Laten we nu naar de woorden uit de Bijbel luisteren die ons hoop en vertrouwen geven. 

In die tijd kwam er een besluit van keizer  

Augustus. Er moest een volkstelling gehouden 

worden in heel zijn rijk. Alle mensen gingen 

op reis. Ieder ging naar de stad waar hij  

vandaan kwam, om zich daar te laten  

inschrijven.  

 

Zo ging ook Jozef op weg. Hij woonde in  

Nazareth. Maar, omdat hij kwam uit de  

familie van koning David, moest hij naar 

Bethlehem gaan, naar de stad van David.  

Hij wilde zich laten inschrijven, samen met  

Maria, die haar kind verwachtte. Toen ze in 

Bethlehem aankwamen, kwam het ogenblik 

dat Maria moeder zou worden. Zij bracht een 

zoon ter wereld, wikkelde Hem in doeken en 

legde Hem in een kribbe. Want in de herberg 

was er geen plaats voor hen. In de buurt  

waren herders.  

 

Zij bewaakten 's nachts in het open veld hun 

kudden. Plotseling stond er een engel van God 

voor hen. Zij werden omstraald door een 

groot licht. Zij schrokken ervan, maar een    

engel sprak tot hen:  

Wees maar niet bang, want zie, ik verkondig 

jullie een blijde boodschap, die bedoeld is voor 

heel het volk.  

Evangelielezing  

Lezing uit het Heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.                               Lc. 2,1-14  



KERSTGEDACHTE 

 

God is met ons.  

Niet een vaccin tegen de pandemie, maar de geboorte van het kind  

Jezus in Bethlehem geeft ons hoop om niet ten onder te gaan aan de 

moedeloosheid en de droefheid die deze crisistijd op wereldniveau met 

zich meebrengt. Het is de geboorte van Jezus die ons de Blijde Boodschap brengt dat 

wij persoonlijk door God bemind worden en dat Hij ons hart wil verwarmen. 

Solidair met het Goddelijke gebaar van Licht en Liefde kunnen we deze spirituele  

kracht die Jezus ons bracht juist met Kerstmis uitstralen naar onze directe omgeving, 

in de persoonlijke kring van onze familie, vrienden en buren. 

Wij geloven dat God in Jezus voor altijd met ons en bij ons is, in verdriet en in  

vreugde. Zijn aanwezigheid zal ons altijd blijven inspireren om dienstbaar te zijn  

en ervoor zorgen dat onze zusters en broeders zich nooit alleen hoeven te voelen. 

Vertrouwen wij ons aan Maria toe, aan de moeder van Jezus en onze moeder, omdat 

zij ons op dit Kerstfeest zal helpen het beeld te erkennen van Gods mensgeworden 

Zoon in het gezicht van onze medemensen en om in vrede met elkaar te leven.  

God is met ons, deze avond en alle dagen van ons leven. 

 

Vandaag is in de stad van David de Redder 

geboren: Christus, de Heer. Dit is voor jullie 

het teken: Jullie zullen 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 en één van hen sprak de 

woorden: 

Eer aan God in den hoge en vrede op aarde 

onder de mensen die God liefheeft. 

Toen de engelen naar de hemel waren  

vertrokken, zeiden de herders tegen elkaar: 

Kom, laten we naar Bethlehem gaan om te 

zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons 

heeft bekend gemaakt. Haastig gingen zij  

erheen. Zij vonden Maria en Jozef en het  

pasgeboren kind dat in de kribbe lag.  

 

Woord van de Heer. 

 

Wij danken God. 

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 toe gekomen is. 
Gloria in Excelsis Deo, 
Gloria in Excelsis Deo. 
 
Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê kyrieleis. 
Gloria in Excelsis Deo, 
Gloria in Excelsis Deo. 

 



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. 

Geloofsbelijdenis 

VOORBEDEN 

Wij bidden in deze Heilige nacht voor alles wat 

ons ter harte gaat, om alles waar het echt op 

aan komt in het leven. 

Heer onze God wij bidden U  

verhoor ons. 

 

Wij bidden voor hen, die geen blij Kerstfeest 

kunnen vieren, omdat ze in armoede of oorlog 

moeten leven. Dat ook aan hen zoals aan de 

herders de goede boodschap van de vrede  

gegeven mag worden.  

Heer onze God wij bidden U  

verhoor ons. 

 

Wij bidden om zegen over alle gezinnen en  

families, bijzonder om Gods zegen over dit 

huis. Dat vooral de kinderen en jongeren uit 

ons midden een goede toekomst tegemoet  

mogen gaan. 

Heer onze God wij bidden U  

verhoor ons. 

 

Bidden wij tot God voor zijn Heilige Kerk,  

bijzonder voor paus Franciscus, onze bisschop 

en parochiegemeenschap. Dat wij allen mogen  

 

groeien naar de ware eenheid in geloof en  

liefde, uitziend naar de komst van de Heer. 

Heer onze God wij bidden U  

verhoor ons. 

 

Bidden wij voor allen die we voorgoed moeten 

missen, met name voor onze dierbare  

overledenen, vrienden en parochianen en alle 

mensen die gestorven zijn aan de pandemie. 

Dat zij bij de verrezen Heer hun vreugde en 

geluk mogen vinden.  

Heer onze God wij bidden U  

verhoor ons. 

 

Bidden wij nu enige ogenblikken voor onze 

persoonlijk intenties.  

 

Goede Vader, dit alles vragen wij U in de naam 

van Uw Zoon die opgroeide tot ons voorbeeld 

van leven en die ons voorgaat naar U, die leeft  

tot in de eeuwen der eeuwen.  

 

Amen.  

 



God, 

U die met ons meetrekt 

alle dagen van het jaar,  

help ons het licht van Kerstmis  

te bewaren  

ook in het jaar dat komt. 

 

Dat wij de hoop levend mogen houden,  

dat het anders kan:  

toekomst en licht voor iedereen. 

Dat we licht blijven zien in de duisternis.  

Dat we niet verlamd raken door  

 

doemdenken, maar durven geloven in  

een betere toekomst.  

 

Een toekomst die al begonnen is.  

Als wij ogen krijgen om het licht te zien,  

oren krijgen om de oproep te horen  

en handen en voeten krijgen  

om ons te richten naar een wereld  

waarin ieder tot zijn recht komt. 

Door Christus Onze Heer.  

Amen 

Wees gegroet Maria 

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.  

Stille nacht, heilige nacht, 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehems 
stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 
Hulploos Kind, heilig Kind, 

dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom 
ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken 
gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 
Stille nacht, heilige nacht, 

vreed' en heil wordt gebracht, 
aan een wereld, verloren in 
schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk  
vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer!  

Stille nacht 
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SLOTGEBED 
 

God, Onze Vader, 
Geef ons kracht en moed om het Licht 

van Kerstmis te laten schijnen; 
in ons hart, in ons huis 

en voor alle mensen dichtbij en ver weg. 
 

Door Christus Onze Heer. Amen. 

Wij wensen elkaar  

een Zalig Kerstfeest! 

God is 
met ons! 


