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* Tijdens het binnenkomen van de leden speelt er rustige kerstmuziek.
* Welkom (voorganger)
Van harte welkom, goede vrienden van Okra. We zijn hier
samengekomen om kerstmis, de geboorte van Jezus te herdenken, te
vieren.
Laten we hier samen zijn onder Gods zegen:
dat Hij als een ster op onze weg mag zijn,
als een hand op onze schouder,
als een broer of zus die naast ons is,
als iemand die we mogen noemen:
+ Vader, Zoon en H.Geest.
Amen.
* Kerstlied
* Moment van verzoening (voorganger)
Beste Okra vrienden, ondanks de vele lichtjes die branden in deze
kerstperiode zijn er ook nog op vele plaatsen schaduwplekken, ja ook nog
in ons zelf en in ons leven.
God, we vragen dat Uw licht daar mag vallen…..
Lector:
God van Liefde… Maria had vertrouwen in het leven en straalde
moederlijke zorg uit voor de mensen om haar heen.
We willen wel op haar lijken, maar dat lukt niet altijd.
Daarom God, geef ons Uw licht. (we doen een kaarsje branden)
God van Leven… Jozef zocht een onderkomen voor Maria en bleef trouw
aan haar zijde. We willen wel op hem lijken, maar dat lukt niet altijd.
Daarom God, geef ons Uw licht. (we doen een kaarsje branden)
God van Hoop… Het kindje Jezus is pure liefde en goedheid.
Dit kind verbindt ons met elkaar en hoopt dat we van de wereld een
mooiere plek kunnen maken, maar dat lukt niet altijd.
Daarom God, geef ons Uw licht. (we doen een kaarsje branden)

Voorganger:

God, alles en iedereen heeft licht en schaduw.
Verzoen ons met onszelf, de mensen om ons heen
en de wereld waarin we leven.
Amen.
* Kerstlied
* Openingsgebed (voorganger)
God,
soms opent zich
een deur in ons leven
of openen we zelf een deur.
En zie,
leven en licht stromen binnen,
ondenkbaar, onverwacht, ongedacht:
een vriendelijk gezicht,
een tochtgenoot,
warm vertrouwen,
een uitgestoken hand.
Zo ervaren wij:
in mensen als sterren
komt U ons nabij.
Amen.
* Verhaaltje
Lector:
Er was eens een kleine ster die helemaal geen zin meer had om te
schijnen.
Ze was immers jaloers op alle andere sterren.
Die vertelden altijd over de prachtige dingen die ze zagen op aarde.
Daarvan gingen ze zo hard stralen.
Maar ik, ik maak nooit iets mee, treurde het sterretje,
ik ben maar een hele gewone kleine ster.
Niemand heeft mij nodig.
Waarom zou ik nog schijnen?
De andere sterren probeerden haar te troosten en moedigden haar aan:
Komaan, trek er op uit. Hou je ogen goed open; sta af en toe eens stil en
probeer in doodgewone dingen iets bijzonders te zien.
De kleine ster geloofde er nog altijd niet echt in, maar om haar vrienden
een plezier te doen, ging ze op pad en vloog ze tot helemaal op de aarde.
Eerst zag ze op een markt hoe een paar kinderen met een kerstboom
sleurden.
Ze hadden mutsen op en handschoenen aan, want het was koud.

Soms glipte de boom uit hun handen en proestten ze het uit.
Het sterretje lachte mee.
En tot haar eigen verwondering begon ze zachtjes te schijnen.
Erna zag ze op diezelfde markt een bedelaar zitten.
Op slag ging haar lichtje uit en voelde ze zich somber worden.
Maar toen zag ze dat een heleboel mensen de man vriendelijk toeknikten
en hem iets in zijn handen stopten.
O, er is toch nog goedheid in de wereld, bedacht het sterretje, en ze voelde
een gloed van warmte door zich heen gaan.
Ze bleef een tijdje boven de bedelaar hangen en straalde extra veel licht
naar hem toe.
Toen vloog ze voorbij een ziekenhuis met de naam Asster.
Aha, dacht het sterretje, nu ben ik nieuwsgierig, want die naam betekent
‘ster’.
En ze gluurde door een raam en zag mensen in de weer met kerstkransen.
En achter een ander raam waren ze kerstliedjes aan het repeteren.
Zonder dat ze het doorhad zong ze mee:
vrede op aarde aan a-a-alle mensen die van goede wille zijn…
En ergens anders was een groepje bezig met koekjesdeeg, en hé,
zie aan, er werden sterren uit gesneden.
Iemand zwaaide met ovenwanten en vroeg of de sterrenkoekjes al klaar
waren. Het sterretje kon de koekjes al ruiken.
Woooow, zei ze stil voor zich uit,
dit zijn allemaal mensen die het moeilijk hebben
en toch willen ze feest vieren en geven wij,
de sterren, hen hoop.
Ze had er tranen van in haar ogen,
maar daardoor schitterde ze nog mooier en intenser.
En uiteindelijk vloog het sterretje een beetje toevallig deze ruimte in,
voelde ze hoe iemand haar vastnam en naar voren droeg.
Heel voorzichtig werd ze neergezet bij het beeld van een kindje.
Ze hield haar adem in en voelde zich enorm vredig en dankbaar worden.
Hier blijf ik eventjes, dacht ze, alle mensen hier kijken naar mij.
Ik kan nu niet zomaar wegvliegen.
Ik ben niets bijzonders, en toch ben ik ook belangrijk.
Ik straal wat ik kan.
Oooooh, wat ga ik straks veel te vertellen hebben aan mijn vrienden
daarboven in de hemel…
* Kerstlied

* Het kerstverhaal uit het evangelie van Lucas (voorganger)

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van
het rijk zich moesten laten inschrijven. Jozef ging van de stad Nazaret in
Galilea naar Betlehem, de stad van David, aangezien hij van David
afstamde. Ook Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was, ging mee.
Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht
een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en
legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg
van de stad.
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze
hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer
bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht, zodat ze hevig
schrokken. De engel zei tegen hen: Wees niet bang, want ik kom jullie
goed nieuws brengen dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:
vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de
Messias, de Heer. En dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een
pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een kribbe ligt. En
plotseling voegde zich bij de engel een groots hemels koor dat God prees
met de woorden: Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde
voor alle mensen die hij liefheeft.
Toen de engelen weg waren, zeiden de herders tegen elkaar: Laten we
naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat
de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg, en troffen
Maria aan en Jozef en het kind dat in de kribbe lag.
* Homilie (mag maar hoeft niet)
* Kerstlied
* Voorbeden
Voorganger:
Soms breekt het licht door en wordt de wereld weer een beetje meer
zoals Jezus het hoopte. Zo komt onze God dichterbij.
Bidden wij nu voor onszelf en voor iedereen die ons ter harte gaat:
Lector:
Mogen er mensen als sterren zijn die hoop geven aan hen die wachten op
beterschap, wachten op bezoek, wachten op minder pijn, wachten op een
goed gesprek, wachten op een beetje geluk en liefde…
Laat ons bidden:
Wij bidden U verhoor ons Heer!

Lector:

Mogen wij zelf mensen als sterren worden die een vriendelijk woord
spreken, het goede zien in een ander, een glimlach schenken, een hand
uitsteken, anderen bemoedigen…
Laat ons bidden:
Wij bidden U verhoor ons Heer!
Lector:
Denken wij ook aan de mensen als sterren die we verloren hebben:
leden, familieleden en vrienden.
We missen hen, zeker in deze kersttijd.
Mogen wij het licht dat zij uitgestraald hebben, bewaren en doorgeven…
Laat ons bidden:
Wij bidden U verhoor ons Heer!
Voorganger:
Bidden we dan tot slot voor onze persoonlijke intenties die leven in ons
hart.
Laat ons bidden:
Wij bidden U verhoor ons Heer!
* Onzevader (voorganger)
Beste vrienden, bidden wij dan samen het gebed dat de Heer Jezus zelf
ons leerde.
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.
* Vredeswens (voorganger)
Vrede is een oud verhaal dat met een ster begint,
een stal, een houten kribbe en een kind.
Vrede en alle goeds is jullie toegewenst,
vrede, diep in je hart,
vrede, die je de ogen opent

voor de kleine dingen,
voor wie je mag ontmoeten langs je weg.
Moge de eenvoud,
de verwondering, de verbondenheid en de vriendschap
ons vervullen met Gods vrede,
dat wensen we vandaag aan elkaar.
Geven we elkaar de vrede van ons hart door,
door elkaar warm de hand te schudden…
* Kerstlied
* Kerstmensen (lector)
In deze donkere dagen
sturen we elkaar kerstwensen
maar hebben we ook oog voor de “kerstmensen”?
Kerstmensen,
vrouwen en mannen
in wie een nieuwe toekomst zichtbaar wordt.
Kerstmensen,
mensen die als herders zorg dragen voor anderen.
Kerstmensen, mensen met hoop in de ogen
en geloof in het hart.
Kerstmensen,
mensen in wie God ook vandaag
mens mag worden.
Kerstmensen,
met een hart voor zieke, uitgesloten,
illegale en legale mensen.
Kerstmensen,
vrouwen en mannen
die zich durven inzetten
in de politiek en zo werken
aan een samenleving.
Kerstmensen,
mensen met oog voor de werksituatie
die durven opkomen voor betere werkomstandigheden,
die durven opkomen om het behoud of in het in stand houden
van onze pensioenen en onze sociale zekerheid.
Kerstmensen,
mensen die zoeken naar de mens achter het lijvige dossier.
Kerstmensen,
vrouwen en mannen

die door hun leven tonen
“ik ben er voor jou”.
Moge deze kersttijd van ons wat meer tot kerstmens maken.
* Slot en zegen (voorganger)
God,
niet in het grote moeten we U zoeken,
niet in spektakel of machtsvertoon.
Gij wilt onder mensen komen
en doet dat in kleine,
eenvoudige en toch zo bijzondere sterren van mensen.
Geef ons dat dit kerstgeloof ons mag bemoedigen.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer.
Mogen wij dan straks van hieruit vertrekken
met de zegen van God die onder ons wil zijn
en die we noemen,
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen.

Eucharistieviering
Kerstfeest OKRA regio Tielt-Roeselare2016

Intredelied. Maria die zoude
Maria die zoude naar Bethlehem gaan, Kerstavond voor de noene.
Sint Jozef die zoude met haar gaan, om haar de weg te tonen.
Het hageld‟ en ‟t sneeuwde, het miek er zo koud. De rijm lag op de daken.
Sint Jozef die tegen Maria sprak: “Och Here, wat zullen wij maken?”
Maria die zei: “Ik ben er zo moe, laat ons een weinig rusten.”
Laat ons nog een weinig verder gaan, aan een huizeke zullen wij rusten.
Zij kwamen een weinig verder gegaan tot aan een boereschure.
‟t Is daar waar Heer Jezus geboren was.
En daar sloten noch vensters noch deuren.
Welkom + kruisteken
Lichtritus (lector)
Advent en Kerstmis, dit zijn heilige weken, weken vol geheimen, waarin God zelf ons tot
licht wil zijn. Tijdens de vier weken van de advent hebben wij ons laten inspireren door oude
profetenwoorden en gaandeweg zijn onze ogen opengegaan, zijn we beter gaan zien, is onze
hoop gevoed.
We lieten ons aanspreken door Gods woord en we werden bewogen om kleine stappen te
zetten van solidariteit. ”Een toekomst zonder armoede!”.
Daarom steken we – week na week – telkens één kaars meer aan.
Die kaarsen ontsteken wij vandaag opnieuw.
(vier kaarsen aansteken) persoon x (orgelspel)
In deze tijd naar Kerstmis toe, straalt de hemel en is er vreugde op aarde. Want de belofte ons
gedaan is tot vervulling gekomen: de genade van God, bron van heil voor alle mensen is
onder ons komen wonen. Een kind ons geboren, een zoon werd ons gegeven en Zijn naam is:
Immanuël, God-met-ons. Omwille van dit kind ontsteken wij een vijfde kaars, de paaskaars –
“Licht van Christus”.
(paaskaars aansteken) persoon x (orgelspel)
Wij vragen nu dat Hij geboren wordt, steeds meer, dat zijn licht en vrede naar ons toe mag
komen in dit samenzijn!

Schuldbelijdenis. (lector)
Pr.: In ons leven is er naast ja vaak nog zoveel neen tegen de liefde en tegen God. We staan
soms zover af van het jawoord van Maria. Laten we daarom eerst vragen om ontferming.
Heer, Gij zijt het licht te midden van alle duisternis.
Heer ontferm u over ons.

Christus, Gij brengt vrede aan alle mensen van goede wil.
Christus ontferm u over ons.
Heer, Gij geeft leven en wel in overvloed.
Heer ontferm u over ons.
Pr.: Moge de almachtige God hier en nu in ons midden zijn.
Moge Hij ons optillen uit zonde en kwaad, en ons leiden naar nieuw en eeuwig leven. Amen.

Openingsgebed.
Menslievende God, in de duisternis wordt onze blijdschap vermeerderd en onze
vreugde vergroot door de komst van Gods rijk. Ons wordt een kind
toevertrouwd: de Mensenzoon. Wij bidden om uw grenzeloos licht, om de
kracht van uw Geest in donkere dagen. Maak van ons mensen die warmte en
licht uitstralen en die zo meewerken aan uw droom van liefde voor alle mensen
door Jezus Christus uw Zoon en onze broeder. Amen.
Eerste lezing: (lector)
Lezing uit de Profeet Jesaja
Hoe groot is de vreugde onder de mensen nu er van over de bergen een bode komt,
die vrede meldt!
Hij brengt het goede nieuws dat de verdrukking voorbij is
en de bevrijding gekomen is voor de stad Jeruzalem.
Hij verkondigt overal: “Uw God is weer koning op de heilige berg Sion.”
Bij het vernemen van dit nieuws, juichen de wachters op de toren,
want zij zien met eigen ogen dat God, de Heer, naar Jeruzalem terugkeert.
Jubel van vreugde allen samen, want de Heer heeft Jeruzalem bevrijd en zijn volk getroost.
Hij zal de verwoeste stad in haar oude pracht herstellen en de puinhopen opruimen.
De Heer toont aan alle volkeren hoe heilig en machtig Hij is.
En heel de aarde zal zien en weten, dat onze God geluk en redding brengt.

Tussenzang. Nu zijt wellekome.
Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van al zo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.
Christe, Kyrieleison. Laat ons zingen blij,
Daarmeed‟ ook onze leisen beginnen vrij.
Jesus is geboren in de heilige kerstnacht
Van een maged reine die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.
D‟herders op de velden, hoorden een nieuw lied,

Dat Jezus was geboren, zij wisten ‟t niet:
“Gaat naar geender straten en gij zult Hem vinden klaar,
Bethlèm is de stede daar is‟t geschied, voorwaar.”
Kyrieleis.
Evangelie. (Lc. 2, 1-20)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
In die tijd wilde Augustus, de keizer van Rome, weten hoeveel mensen er in zijn rijk
woonden. Daarom kondigde hij een besluit af dat er een volkstelling moest worden
gehouden in heel zijn rijk. Allen gingen op reis om zich te melden, ieder in zijn eigen
stad.
Ook Jozef ging op weg en omdat hij uit de stam van David was, trok hij vanuit de stad
Nazaret naar Betlehem, de stad van David, om zich te laten inschrijven.
Maria, zijn vrouw, die zwanger was, vergezelde hem. En terwijl zij in Bethehem
verbleven, brak het uur aan dat zij bevallen moest.
Zij bracht een zoon ter wereld, wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een
kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
Nu waren er herders in de buurt, die ’s nachts in het open veld de wacht hielden bij hun
kudde. Opeens verscheen hun een engel van de Heer en de heerlijkheid van God
omstraalde hen. Zij werden zeer bevreesd. Maar de engel sprak tot hen:
“Wees niet bevreesd, want ik verkondig u een grote vreugde, die voor heel het volk
bestemd is.
Heden is u een Redder geboren te Betlehem, de stad van David.
Zijn naam is Christus de Heer. En dit zal voor u een teken zijn, waaraan gij Hem zult
herkennen: Gij zult een pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een
kribbe.”
En opeens sloot zich bij de engel nog een menigte engelen aan. Zij zongen de lof van God
met deze woorden:
“Eer aan God in den hoge en vrede op aarde en aan alle mensen die Hij liefheeft!”

Homilie.
Voorbeden. (lector)
Pr.: Laten we in deze kerstviering met vertrouwen bidden tot onze menslievende God.
1. Voor al wie verantwoordelijkheid dragen over anderen: dat zij niet heersen maar
dienen en steeds ja durven zeggen aan de zwakkeren.
Laten we bidden.
Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est.
2. Voor wie worstelen met Kerk en geloof: dat zij de vrede van God mogen leren kennen
en geraakt worden door het ja van Maria.
Laten we bidden.
Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est.
3. Voor wie in deze donkere dagen op zoek zijn naar oprechte liefde en attentvolle
vriendschap: dat zij mensen ontmoeten die eerlijk ja zeggen.

Laten we bidden.
Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est.
4. Voor ons allen die ons voorbereiden op Kerstmis: dat we oprecht toeleven naar de
komst van Christus en ons inspireren aan het jawoord van Maria.
Laten we bidden.
Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est.
Pr.: God, U bent voor ons mens geworden, opdat wij mens zouden worden voor elkaar. Laat
Uw grenzeloos licht ons omgeven om het verder uit te dragen.
Dat vragen wij U door Jezus onze Heer. Amen.

Offerande. Orgelspel
Gebed over de gaven.
Menslievende God, op deze tafel staan vele gaven als teken van onze goede wil.
Er is brood en wijn, de tekenen van ons leven, en er is het licht en de warmte
van uw nabijheid.
Wij bieden onszelf aan en wij bidden: laat ons gezicht het jouwe worden, laat
onze handen jouw liefde delen, laat onze voeten jouw ster volgen om de blijde
boodschap te verkondigen. Word weer mens in ons, hier en nu door Jezus, onze
Heer. Amen.
Prefatie. Zie missaal.
Heilig, Heilig …
Eucharistisch gebed
Onze Vader. (samen bidden)
Gebed om vrede.
Samenzang refrein van het lied “Door de liefde wilt ontwekken (Vrede)”.
Vrede! Vrede! Vred’ op aard’ aan alle menschen, die van
goeden wille zijn.
Uitnodiging tot de Communie.
Orgelspel
Lied. Komt allen tezamen
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

Ziet nu de vorst der eng‟len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden, die Koning.
De hemelse eng‟len riepen eens de herders
Weg van de kudde naar ‟t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied‟ge schreden.
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden, die Koning.

Slotgebed (we bidden samen).
Menslievende God, we danken U voor dit vreugdevol samenzijn.
Help ons in deze dagen te geloven in het wonder dat een andere wereld mogelijk
is, als we naar Jezus‟ voorbeeld dragers van licht en vrede zijn.
Moge Gods Geest ons kracht en moed schenken om het licht van Kerstmis te
laten schijnen: in ons eigen hart en in ons eigen huis voor alle mensen dichtbij
en ver weg.
Dit vragen wij U voor vandaag en morgen en alle dagen. Amen.
Zending en zegen.
Lied. Stille nacht, Heilige nacht ...
Lied: Stille nacht, Heilige nacht ...
Stille nacht, Heilige nacht.
Alles slaapt, eenzaam wacht
Bij het kindje ‟t hoogheilige paar.
Rond de kribbe zingt d‟ engelenschaar.
Slaap in hemelse rust
Slaap in hemelse rust
Stille nacht, Heilige nacht.
Davids zoon, lang verwacht.
Wordt door d‟ herders begroet in de stal.
Op de bergen klinkt vreugdegeschal:
Heil de Redder is daar.
Heil de Redder is daar!
Stille nacht, Heilige nacht.

‟t Goddelijk kind, vreedzaam lacht.
Liefde spreekt uit zijn mondeke teer.
Komt, knielt allen bij ‟t kribbe neer.
Schenkt Hem allen uw hart.
Schenkt Hem allen uw hart
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Intredelied. Maria die zoude

Maria die zoude naar Bethlehem gaan,
Kerstavond voor de noene.
Sint Jozef die zoude met haar gaan,
om haar de weg te tonen.
Het hageld‟ en ‟t sneeuwde, het miek er zo koud.
De rijm lag op de daken.
Sint Jozef die tegen Maria sprak:
“Och Here, wat zullen wij maken?”
Maria die zei: “Ik ben er zo moe,
laat ons een weinig rusten.”
Laat ons nog een weinig verder gaan,
aan een huizeke zullen wij rusten.
Zij kwamen een weinig verder gegaan
tot aan een boereschure.
‟t Is daar waar Heer Jezus geboren was.
En daar sloten noch vensters noch deuren.
Welkom + kruisteken.
Lichtritus: de vier kaarsen van de adventskrans en paaskaars worden aangestoken
Schuldbelijdenis.
Heer ontferm u over ons. Christus ontferm u over ons. Heer ontferm u over ons.

Openingsgebed.
Eerste lezing: Lezing uit de Profeet Jesaja
Tussenzang. Nu zijt wellekome.

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van al zo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.
Christe, Kyrieleison. Laat ons zingen blij,
Daarmeed‟ ook onze leisen beginnen vrij.
Jesus is geboren in de heilige kerstnacht
Van een maged reine die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.
D‟herders op de velden, hoorden een nieuw lied,
Dat Jezus was geboren, zij wisten ‟t niet:
“Gaat naar geender straten en gij zult Hem vinden klaar,
Bethlèm is de stede daar is‟t geschied, voorwaar.”
Kyrieleis.
Evangelie. (Lc. 2, 1-20)
Homilie.
Voorbeden.

Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est.
Offerande. Orgelspel

Gebed over de gaven.
Prefatie.
Heilig, Heilig …
Eucharistisch gebed
Onze Vader.
(samen bidden)
Gebed om vrede.
Samenzang:

Vrede! Vrede! Vred‟ op aard‟ aan alle menschen, die van
goeden wille zijn.
Uitnodiging tot de Communie.
Orgelspel
Lied. Komt allen tezamen

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng‟len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden, die Koning.
De hemelse eng‟len riepen eens de herders
Weg van de kudde naar ‟t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied‟ge schreden.
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden, die Koning.

Slotgebed. (we bidden samen)

Menslievende God, we danken U voor dit vreugdevol samenzijn.
Help ons in deze dagen te geloven in het wonder dat een andere wereld
mogelijk is, als we naar Jezus‟ voorbeeld dragers van licht en vrede zijn.
Moge Gods Geest ons kracht en moed schenken om het licht van Kerstmis
te laten schijnen: in ons eigen hart en in ons eigen huis voor alle mensen
dichtbij en ver weg. Dit vragen wij U voor vandaag en morgen en alle
dagen. Amen.
Zending en zegen.
Lied. Stille nacht, Heilige nacht.

Stille nacht, Heilige nacht.
Alles slaapt, eenzaam wacht
Bij het kindje ‟t hoogheilige paar.
Rond de kribbe zingt d‟ engelenschaar.
Slaap in hemelse rust
Slaap in hemelse rust
Stille nacht, Heilige nacht.
Davids zoon, lang verwacht.
Wordt door d‟ herders begroet in de stal.
Op de bergen klinkt vreugdegeschal:
Heil de Redder is daar.
Heil de Redder is daar!
Stille nacht, Heilige nacht.
‟t Goddelijk kind, vreedzaam lacht.
Liefde spreekt uit zijn mondeke teer.
Komt, knielt allen bij ‟t kribbe neer.
Schenkt Hem allen uw hart.
Schenkt Hem allen uw hart
We danken u voor het meezingen en meebidden en wensen u een Zalig Kerstfeest.

Kerstbezinning
voorganger

Regio Tielt/Roeselare

Advent is je openstellen voor het Licht
dat je leven kan vernieuwen.
Het Licht dat naar ons toe komt met Kerstmis. Het Licht van de
menswording. Onze God die de mens zo nabij wilde zijn dat hij
tussen ons mens wou zijn, een van ons…
Is dat niet ons verlangen om zo’n mens te worden ?
Laat je herboren worden.
Leef weer verwonderd en bewonderend.
Laat het Licht zich verspreiden.
Daartoe steek ik het Licht van Christus aan.
De adventstijd van vier weken, vier kaarsen
die samen kunnen branden en aanstekelijk zijn.

lezer 1
Ik denk dat Kerstmis te maken heeft met vrede,
want vrede is toch iets wat alle mensen belangrijk
vinden,
vrede in ons eigen hart, vrede met mezelf,
vrede met de mensen die me omringen,
vrede met de mensen die zo anders zijn dan ik.
Ja, ik steek mijn kaars aan voor meer vrede in de wereld.

Lezer 2

Lezer 4

Ik denk dat Kerstmis te maken heeft met gerechtigheid
want vrede komt door gerechtigheid.
Iedereen heeft immers recht op een onderdak
iedereen wil immers voldoende voedsel voor de kinderen
iedereen wil graag zijn talenten ontwikkelen
iedereen wil gewaardeerd worden om zijn werk.
Ja, ik steek mijn kaars aan voor meer gerechtigheid in de
wereld.

Ik denk dat Kerstmis te maken heeft met
innerlijke vernieuwing want vrede,
gerechtigheid en menselijke warmte komen uit een hart dat altijd
nieuw herboren wordt.
Om te leren zien wat er rondom ons gebeurt
om ons hart open te stellen voor „de mens eerst‟
om te kunnen delen met hen die veel moeten missen.
Ja, ik steek mijn kaars aan voor innerlijke vernieuwing.

Lezer 3

voorganger

Ik denk dat Kerstmis te
maken heeft met
warme menselijke relaties,
want zonder warme menselijkheid blijft gerechtigheid koud.
De warmte van een bezoekje aan huis
de warmte een luisterend oor en medeleven
de warmte van begrip voor andersdenkenden
de warmte van een helpende hand en een opbeurend woord.
Ja, ik steek mijn kaars aan voor meer mildheid in de wereld

Wanneer jullie alle vier samen branden,
schijnt het volle licht van Jezus.
We vormen een groene krans
en houden het licht bijeen in een mooie volle kring.
Als jij en ik, in 2017
onze eigen kaars blijven aansteken
en samen een krans van licht vormen,
kan Kerstmis een heel jaar lang doorgaan.

