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Op weg naar Kerstmis 
 
Er is veel in onze wereld wat ons angstig en onrustig maakt en ook de 
aanloop naar Kerstmis kan hectisch en stressvol zijn. We verwachten veel 
van onszelf en van elkaar. We verlangen naar vrede; in onszelf, met elkaar 
en in de wereld. Wees welkom om in deze meditatieve viering rust te 
ervaren en een weg te banen voor het komende Licht. Met elkaar 
proberen we ons meer en meer open te stellen voor de komst van het 
Christuskind. Hij die is: Licht in de wereld. 
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 Openingslied: Nacht is om de huizen heen… 

 

 
 

Hemelen en aarde slaan 
dicht in vrees en dromen, 
korte dagen breken aan, 
niet te zien zijn zon en maan, 
tot er licht zal komen,  van alzo hoge. 
 
Wacht maar op de morgenster 
met drie gouden kronen, 
en al staat hij heind' en ver, 
twintig eeuwen hopen er. 
tot het licht zal komen, van alzo hoge. 

 
 

Begroeting: 
allen: Gegroet, u en jij, 

die om liefde komt  
en licht. 
 
Wees gezegend, U,  God-met-ons. 
Onze ziel verlangt naar U, 

 meer dan wachters uitzien naar de morgen. 
 Laat ons uw vrede ervaren, 

nu wij samen komen, 
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 

Zang: Gegroet jij, Jij,  
die om liefde komt en licht. Gegroet! 
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Woord van welkom en inleiding 
 
Tekst:   Onrust voedt mijn hart  (tekst naar Gerard van Minnen) 
 

 Onrust voedt mijn hart. 
Waar ben ik veilig? 
Zit ik in de schaduw van de eiken, 
blaast de wind me van mijn plek? 
Schuil ik in de grotten van de bergen, 
grijpt de kou me bij de keel? 
Loop ik langs de randen van de zee, 
spoelt de golfslag het zand onder mijn voeten weg? 

 
Waarom kan ik nergens vrede vinden 
en drukken verwachtingen op mijn schouders ? 
Waarom voel ik me een zwerver in mijn eigen lichaam? 
Antwoorden krijg ik niet, hoe ik ook zoek. 
Ontelbare gedachten gaan door mijn hoofd. 
 
Waar is de stilte van U, God? 
De moederlijke rust? 
De vanzelfsprekende geborgenheid? 
Waar bent U in deze tijd? 

 
 

Psalm van inkeer: psalm 85 
 

koor: Verlos ons, Heer, laat er vrede komen, 
 vervul wat mensen dromen. 
allen Verlos ons, Heer, laat er vrede komen, 
 vervul wat mensen dromen. 
 
koor: Aanhoren zal ik wat Gij zegt tot mij, 
 voorzeker woorden van verzoening. 
 uw heil is nabij voor wie U vrezen, 
 uw glorie komt weer bij ons wonen. 
 als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan, 
 als vrede en recht elkander omhelzen. 
allen: Verlos ons, Heer, laat er vrede komen, 
 vervul wat mensen dromen. 
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koor: Dan zal trouw uit de aarde ontspruiten 
 en gerechtigheid daalt neer vanuit de hemel. 
 Dan zult Gij uw zegen schenken 
 en ons land draagt rijke vruchten 
 Gerechtigheid zal voor u uitgaan 
 en voorspoed uw voetstappen volgen. 
allen: Verlos ons, Heer, laat er vrede komen, 
 vervul wat mensen dromen. 
 

Stilte 
 
Gebed  

 
Ontsteken van de eerste kaars op de adventskrans 
Ondertussen zingen we: 
 

 
 
 
Tekst:   Zend ons een engel in de nacht 
 

Zend ons een engel in de nacht 
als alles ons een raadsel is, 
als ons de zekerheid en kracht 
ontvallen in de duisternis. 
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Zend ons een engel ieder uur 
dat ons ontvoert van U vandaan, 
wanneer wij voor de blinde muur 
van uw geheime plannen staan. 
 
Zend ons een engel met Uw licht 
in onze slaap, de metgezel 
die troost brengt in het vergezicht 
van God met ons, Immanuel. 
 
Zend ons in Hem de zekerheid 
dat U ons zelf bezoeken zult 
en bij ons wonen in Uw tijd 
en leer ons wachten met geduld. 

 
Stilte 
 
Ontsteken van de tweede kaars op de adventskrans 
Ondertussen zingen we:  
 
Lied: Wek mijn zachtheid weer… 
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VG: Elke dag weer ervaren wij 
 hoe moeilijk het is om rust te vinden in alle hectiek 
 en in harmonie met elkaar te leven. 
  Wij zijn mensen die steeds weer verdwalen. 
 Bidden wij samen: 
 
Gebed 
allen: Mij ontbreekt het vaak aan inzicht 
 om te onderscheiden waar het op aan komt, 
 om daar te zijn waar U zich vinden laat. 
 Liefdevolle God,  

geef me de wijsheid van een kind 
 om open en vrij uw komst tegemoet te zien. 
 Leer mij inzien wat toekomst geeft. 
 
Stilte 
 
Lezing:  Jesaja 58, 9b – 11  
 

De Eeuwige antwoordt als je roept;  
als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’  
Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant,  
de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij,  
wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt  
en de verdrukte gul onthaalt,  
 
dan zal je licht in het donker schijnen,  
je duisternis wordt als het licht van het middaguur.  
De Eeuwige zal je voortdurend leiden,  
hij zal je verkwikken in dorre streken,  
hij maakt je botten sterk en krachtig.  
Je zult zijn als een goed bevloeide tuin,  
als een bron waarvan het water nooit opdroogt. 
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Ontsteken van de derde kaars op de adventskrans 
Ondertussen zingen we:  
 
koor: De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij. 
allen: De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij. 
 
koor: Het volk dat woont in duisternis 
 zal weten wie zijn Heiland is. 
 Onverwacht komt van heinde en ver 
 de mensenzoon, de morgenster.  
 De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij. 
allen: De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij. 
 
koor: Een twijgje, weerloos en ontdaan, 
 zonder gestalte, zonder naam, 
 maar wie gelooft verstaat het wel, 
 dat twijgje heet: Emmanuël.  
  
 De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij. 
allen: De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij. 
 
Tekst: In een lijst van liefde    (gedicht van Henk de Lange) 
 

 Een stoet van mensen – 
 armen en ontrechten 

vertrapten, geknechten en vernederden, 
 mensen op de vlucht, het kind zonder ouders, 

de geringen, 
de loser, de patiënt die uitbehandeld is, 
bedroefden en zij die falen – 
een stoet van mensen op een barre tocht, 
een donker schilderij, een desolate foto 
onze afbeelding 
 
maar aan de randen 
wordt een schittering zichtbaar van de 
-alles omvattend, omringend, omarmend, erbarmend – 
stralende lijst van Gods liefde, 
weerspiegeld in het Kind. 
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Stilte 
 
Gebed 
 
Ontsteken van de vierde kaars op de adventskrans 
Ondertussen zingen we:  
 

 
 
 
 

Lezing: Lucas 1, 26 – 34 
 

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret 
in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die 
Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. 
Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent 
begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van 
zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 
Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je 
zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon 
baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man 
worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de 
Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in 
eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn 
koningschap zal geen einde komen.’ 

 
 

Stilte 
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Uitnodiging tot het Bijbelse gebaar van de handoplegging 
 
VG:  Het is een oud gebaar: 

naar voren komen, het hoofd te buigen 
en daarmee zeggen: 

allen: Neem me zoals ik ben. 
 Aanvaard mij. 
 Genees mij van wat me verhindert 
 te zien wat is, 
 van wat me in de weg staat 
 uw Licht te zien. 

 
VG: Daarom nodigen wij u uit 

om naar voren te komen, 
handen op het hoofd te laten leggen 
en daarmee te vragen: 

allen: God doe mij uitzien naar uw komst. 
 Opdat ik diep in mij 
 uw Liefde ervaren kan. 
 Laat het licht van het Christuskind 
 in duizendvoud in mij uitstralen. 
 Maak me heel 
 en bevestig de zin van mijn bestaan. 
 
Handoplegging 
 
Koorzang:  Hier ben ik 
 

Hier ben ik  
duizendmaal gebroken licht   

 Hier ben ik  
 duizendmaal gebroken licht   
 Breek maar in mij,  
 breek maar in mij. 
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Zegenbede 
Eerst koor, dan allen 
 

 
 

 
Slotlied: O kom, o kom Immanuël… 

 
O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

 
O kom, o kom, Gij Oriënt 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël 

 
O kom, die onze Heerser zijt, 
in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
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Vieringen rondom kerst: 
 
ZAT 24 DEC | 18.00 u | Viering voor Jong en Oud 
Pastor Josephine van Pampus | Dominicaantjes, mmv Aquinokoor 
 
ZAT 24 DEC | 20.30 u | Eucharistieviering 
Corinne van Nistelrooij o.p., Jozef Essing o.p. | Thomaskoor 
 
ZAT 24 DEC | 23.00 u | Viering van Woord en Tafel 
Corinne van Nistelrooij o.p. | Aquinokoor 
 
ZON 25 DEC | 10.00 u | Hoogfeest van Kerstmis | Eucharistieviering 
René Dinklo o.p. | Thomaskoor 
 
MAAN 26 DEC | 10.00 u | Tweede Kerstdag | Eucharistieviering 
Wijbe Fransen o.p. | in het koorgedeelte 
 
ZAT 31 DEC | 19.00 u | Oudejaarsviering 
Anneke Grunder o.p. | Oudjaarskoor 
 
ZON 1 JAN | 10.00 u | Nieuwjaarsdag 
Anneke Grunder o.p. | in het koorgedeelte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger: Corinne van Nistelrooij OP 
Zang: Dominicuskoor o.l.v. René van Breukelen 
 


