
Gezinsmis 
vooravond Kerstmis 

De nieuwe Hoop die  

Hij ons geeft 
24 december 2020 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ktnk.nl/category/uncategorized/&ei=Vv1sVN-3EcmiyAS1ioKAAg&psig=AFQjCNF7TAyPV09Yg-bZU-106i2N-ljThw&ust=14
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.alemnet.org/&ei=GQ9tVNqiO4KBacyogrAK&psig=AFQjCNGszbn-u8JL27jLDNdw4F_yPdyzow&ust=14


 

 

 

 Stille nacht 
Stille nacht, heilige nacht. 
Alles slaapt, sluimert zacht. 
Eenzaam waakt het hoogheilige paar, 
Lief’lijk Kindje met goud in het haar, 
Sluimert in hemelse rust. Sluimert in hemelse rust. 
 
Stille nacht, heilige nacht 
Zoon van God. Liefde lacht.  
Vriend’lijk om uwen god’lijken 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 der eng’len alleluja. 
Galmt het luide van verre en na: 
Jezus, de Redder, ligt daar. Jezus, de Redder, ligt daar. 
 
Inleidend woord         (allen staan) 

 
Openingsriten  
 
Begroeting 
Wies:  In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
Allen:  Amen. 

 (allen staan) 
Schuldbelijdenis 
Wies  Goede God, soms zijn we zo maar boos, of willen ook wij  
  de baas spelen. We willen dat iedereen doet wat wij  

willen. We zijn brutaal of geven een grote mond.  
Lieve Heer, we willen het beter gaan doen. 

Allen  Heer, ontferm U over ons.  
 
Wies Heer, er zijn mensen die het veel minder hebben dan wij. Maar we 

vergeten hen. We denken te veel aan onszelf. Als wij het maar goed 
hebben. Heer, leer ons met ons hart naar U te luisteren. 

Allen  Christus, ontferm U over ons.  
  



 

 

 

Wies   Lieve God, U houdt zoveel van ons. Daarom is Jezus  
geboren, zoals aan David beloofd werd.  
Maar we denken te weinig aan U. We vinden het allemaal  
zo gewoon wat we hebben en vergeten U. Heer, vergeef  
ons dat we te weinig aan U gedacht hebben. 

Allen  Heer, ontferm U over ons.  
 
Wies Het kind in de kribbe laat ons zien, hoe groot de liefde van God is.  
 Daarom geloof ik, dat we steeds opnieuw de weg naar de kribbe,  
 de weg naar het licht, de weg naar vergeving mogen gaan. Bij God 

zijn we welkom. 
 
 Eer zij God in deze dagen 
Eer zij God in deze 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 toegekomen 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 vree, kyrieleis 
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. 
 
 
Gebed 

 
Gesprek met de kinderen 

  
(allen staan) 

Voorbeden  
Grace: Goede God, wij bidden u voor alle mensen in de wereld dat U hen liefde 
en warmte wilt geven. Geef hoop voor mensen in nood en moed voor de 
christenen die worden vervolgd. Wij bidden u speciaal voor alle kinderen  
dat zij net als wij de vreugde rondom de kribbe van Jezus mogen voelen. 
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons… 
 
  



 

 

 

Pim: Hemelse Vader. Dank U voor de komst van Uw Zoon Jezus naar deze 
aarde. We vieren niet alleen Zijn geboorte in de kribbe, maar ook de reden voor 
Zijn komst: Zijn dood aan het kruis.  
Er is oorlog in de wereld en er is Corona. Mensen liegen en bedriegen. Geef ons 
kracht om te geloven en zorg alstublieft dat wij dit jaar dichter tot elkaar 
groeien en dat er vrede en gezondheid komt.  
Wij houden van U en we willen U dat vandaag laten blijken. Help ons om uw 
Zoon te leren kennen. Laat ons bidden 
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons… 
 
Sarah: Laten wij bidden voor alle mensen die eenzaam zijn, dat zij de kracht en 
vreugde van het kerstkind mogen voelen. 
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons… 
 
Onze Vader  
 
Wies:  Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons 

gegeven heeft: 
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, en  
vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze 
schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van 
het kwade. 

 Want van U is het koninkrijk,  
 en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Wies:  In de dagen waarin Jezus werd geboren was er veel verdriet en 

geweld in de wereld. Toch verkondigden de engelen bij de geboorte 
van Jezus: ‘Vrede op aarde.’  Ook wij zien vaak meer verdriet dan 
vrede op aarde. Bidden we daarom: 

 
 Heer Jezus Christus, vredevorst, met uw geboorte brak de hemel 

open en gaf U ons nieuwe mogelijkheden tot verzoening en vrede. 
Blijf ons vandaag inspireren voor de wereld van morgen. Dat bidden 
wij U die leeft in eeuwigheid.  

 
Allen:  Amen. 
Wies:  De vrede des Heren zij altijd met u. 
Allen:  En met uw geest. 
Wies:  Wenst ook elkaar de vrede. 



 

 

 

  Ik wens je een vrolijk kerstfeest 
Ik wens je een vrolijk kerstfeest, ik wens je een vrolijk kerstfeest. 
Ik wens je een vrolijk kerstfeest, ik wens je een vrolijk kerstfeest. 
En een gelukkig Nieuwjaar! 

  
Slotriten 
 
Mededelingen 

 (allen staan) 
Zegenbede  
 
Wegzending 
 
Wies:  Gaat nu allen heen in vrede. 
Allen:  Wij danken God.  
 
Slotlied:  
 
  Midden in de winternacht 
Midden in de winternacht ging de hemel open. 
Die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen. 
 
Refrein: Elke vogel zingt zijn lied. 

Herders, waarom zingt gij niet? 
Laat de cithers 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. (Refrein) 
 
Ondanks winter, sneeuw en ijs, bloeien alle bomen. 
Want het aardse paradijs is vannacht gekomen. (Refrein) 
 
Ziet, reeds staat de Morgenster stralend in het duister, 
want de dag is niet meer ver, bode van de luister. 
Die ons weldra op zal gaan. Herders blaast uw fluiten aan. 
Laat de bel, bimbam, laat de trom rom-rom, 
keere om, keere om, laat de bel-trom horen: 
Christus is geboren. 



 
 

 
 

 

 

Zalig Kerstmis 

allemaal. 
 

1e en 2e kerstdag is er digitaal 

‘Kindje Wiegen’  
De volgende Gezinsmis is op 24 januari 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Meer informatie over de Nicolaaskerk vindt u op: 
www.nicolaasbaarn.nl 
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