Kerstviering thuis
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Tips:
 ga met elkaar in de kring zitten.
 zorg voor een kerstbeeldje, een kaars en versiering
 doe televisie, radio en telefoontjes uit
 zorg na de viering voor iets lekkers voor de gezelligheid
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Steek een kaars aan.
Maak het kruisteken.
In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Zing een kerstlied, bijvoorbeeld: 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 de fluiten aan,
Laat de bel, laat de trom, laat de bel-trom horen: Christus is geboren!
Vrede was er 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 de 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 de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de bel-trom horen: Christus is geboren!
Zie daar 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 bim-bam, laat de trom rom-bom
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen: Christus is geboren!
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Lees het kerstverhaal van Jezus geboorte (Lucas 2,1-14)
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners
van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling
vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië.
Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de
plaats waar hij vandaan kwam.
Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van
David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich
te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die
zwanger was. 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 voederbak, omdat er
voor hen geen plaats was in het nachtverblijf 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 van de
Heer, 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 jullie redder geboren. Hij is de
Messias, de Heer.
Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind
vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling
voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met
de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde
voor alle mensen die hij liefheeft.’
Laat ieder in stilte dit verhaal in zich opnemen.
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Vertel aan elkaar wat je mooi vind in dit verhaal.
Zing een kerstlied, bijvoorbeeld: Eer zij God
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 (2x)
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 (2x)
Spreek enkele voorbeden uit, bijvoorbeeld:
God van Licht en Leven, tot U mogen wij komen met onze zorgen.
Daarom bidden wij:
1. Dat alle mensen die kerstmis vieren de glimlach van het Kerstkind
doorgeven aan mensen om hen heen.
Laat ons bidden, Jezus geef ons uw liefde.
2. Dat alle mensen voor wie Kerstmis geen feest is omdat zij alleen
zijn en verdriet hebben, toch een glimp van de menslievendheid
van God kunnen opvangen.
Laat ons bidden, Jezus geef ons uw liefde.
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3. Dat mensen die met Kerstmis moeten werken, toch iets van de
rust en vrede die bij kerstmis hoort, mogen beleven.
Laat ons bidden, Jezus geef ons uw liefde.
Onze Vader
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.
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.
Sluit eventueel af met een persoonlijk gebed
Maak het kruisteken:
In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

6

Zing tot slot een kerstlied, bijvoorbeeld: De herdertjes lagen bij
nachte.
De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hun 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 het kribje benee
Toen vlamd' er een straal uit hun ogen
En viel op het kindeke teer
Zij stonden tot schreiens 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.
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Oh denneboom, oh denneboom,
hoe lief zijn mij uw blaad'ren
Het groeit in barre wintertijd
als sneeuw op aarde licht verspreidt.
Oh denneboom, oh denneboom,
hoe lief zijn mij uw blaad'ren
Oh denneboom, oh denneboom,
ik houd u trouw in waarde.
Gij hebt zo vaak in kerstmistijd
door zoveel schoons mijn hart verblijd.
Oh denneboom, oh denneboom,
ik houd u trouw in waarde.
Oh denneboom, oh denneboom,
wat wil uw kleed mij leren.
Gij bloeit en groeit ten alle tijd
en voorspelt ons standvastigheid.
Oh denneboom, oh denneboom,
wat wil uw kleed mij leren.
Kinderversie
O denneboom, o denneboom.
Wat zijn je takken wonderschoon
Ik heb je laatst in 't bos zien staan
toen zaten er geen kaarsjes aan.
O, Denneboom, o denneboom.
Wat zijn je takken wonderschoon

WIJ WENSEN U EEN VREDIG EN GEZEGEND KERSTFEEST
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