
Sint-Vitusparochie 
St. Dominicuskerk - Leeuwarden 

24 december 2022 – kerstavond gezinsviering 
 

 

 

 

 
 

  



2 

 

OPENINGSLIED: Stil nu! 
Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht! 
Stil nu, stil nu, ’t ruist al door de lucht. 
’t Wonder komt heel zachtjes aan; 
’t Kerstkind wil naar binnengaan. 
Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht! 
 
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM 
 
KYRIE:  
Licht in onze ogen,  
redder uit de nacht, 
geldt uw mededogen  
nog wie U verwacht? 
 
Kyrie eleison,  
dat Gij u erbarmt, 
onze kille koude 
met uw licht verwarmt! 
 
Christe eleison,  
nog is niet verstomd 
ons verlangend roepen 
dat Gij spoedig komt! 
 
Kyrie eleison,  
wees genadig, Heer! 
Breng ons naar de morgen  
wacht niet langer meer! 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING  (Jes.9, 1-3.5-6).  
 
Op de zondagen van de advent hebben we steeds gelezen over de profeet 
Jesaja. Ook vanavond horen we een verhaal van deze profeet. Jesaja 
spreekt tegen God: 
 
Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht; een licht straalt over 
de mensen die wonen in het land van doodse duisternis. U heeft hun 
blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot. Als zij U zien zijn zij heel 
blij. Net zo blij als ze zijn bij de oogst. Net zo blij als mensen die jubelen 
bij het verdelen van de buit. Want het juk dat zwaar op het volk drukte, de 
stang op hun schouders, en de stok van hun drijvers, heeft U stuk 
gebroken. Net zoals in de dagen van Midjan. Want een kind is ons 
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geboren, een Zoon werd ons geschonken. Hem wordt de macht op de 
schouders gelegd en men noemt Hem: Wonderbare raadsman. 
Goddelijke held. Eeuwige Vader. Vredevorst. Het koninkrijk en de troon 
van David zullen machtig en welvarend zijn. Het zal stevig staan en 
gebouwd zijn op recht en gerechtigheid.  Vanaf vandaag tot in eeuwigheid. 
De ijver van de Heer van de hemelse machten brengt het tot stand.  
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
TUSSENZANG:  
Wij wachten op de koning  
die ons de vrede brengt,  
ontsteken onze lampen  
totdat Hij komt! 
 
Wij wachten op de koning  
zijn ster is al gezien. 
Vol vrede is de morgen  
wanneer Hij komt! 
 
KERSTSPEL: het verhaal van Simon en de geluksster 
 
LIED: 
Jozef klopt bij ieder huis, stelt steeds dezelfde vraag: 
Is er misschien bij u nog plaats?  
Wij zijn al lang op reis. 
 
Overal gebeurt het weer: de deuren blijven toe. 
Jozef weet niet meer wat te doen.  
Maria is zo moe.  
 
Jozef kijkt Maria aan. Het kan niet ver meer wezen 
We zullen nog wat verder gaan. 
Je hoeft echt niets te vrezen. 
 
Bij de stal daar vinden zij een plekje bij de dieren. 
Jezus zijn geboorteplaats; 
Wij mogen dat nu vieren.  
 
Luister naar de stille nacht, zie het in de sterren. 
Engelen, zij zingen zacht, roepen ons van verre: 
Kom naar de stal van Bethlehem. 
Tussen de dieren vinden wij Hem want daar is Hij geboren. 
 
EVANGELIE: Het geboorteverhaal van Jezus is in de Bijbel zo 
opgeschreven door Lucas, de evangelist:  
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In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, dat er een 
volkstelling moest gehouden 
worden in heel zijn rijk. Deze 
volkstelling had voor het eerst 
plaats toen Quirinius landvoogd 
van Syrie was. Allen gingen op 
reis, ieder naar zijn eigen stad 
om zich te laten inschrijven. Ook 
Jozef trok op en omdat hij 
behoorde tot het huis en 
geslacht van David, ging hij van 
Galilea uit de stad Nazaret naar 
Judea naar de stad van David, 

Bethlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn 
verloofde, die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan 
waarop zij moeder zou worden; zij bracht haar zoon ter wereld, haar 
eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, 
omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. In de omgeving 
bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde 
bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij werden 
omstraald door de glorie des Heren, zodat zij door grote vrees werden 
bevangen. Maar de engel sprak tot hen: "Vreest niet, want zie, ik verkondig 
u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden 
is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit 
zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden, in doeken 
gewikkeld en liggend in een kribbe." Opeens voegde zich bij de engel een 
hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden: "Eer aan God 
in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen 
heeft."      
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
LIED:  
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 toegekomen is, 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
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OVERWEGING 
 
GELOOFSBELIJDENIS:  
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. 

 
VOORBEDE:  
Hoor ons Heer, luister naar ons. 
Hoor ons Heer, luister naar ons. 
 
COLLECTE en OPHALEN EUCHARISTISCHE GAVEN 
 
COLLECTELIED:   
Midden in de winternacht, ging de hemel open 
die ons heil der 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 beltrom 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 speelt gij niet?  
Laat de citers slaan; blaast uw fluiten aan  
laat de bel-, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  
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Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen,  
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet? 
Laat de citers slaan; blaast uw fluiten aan  
laat de bel-, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  
 
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, bim-bam, laat de trom, rom-bom  
keere om, keere om, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren! 
 

VREDESGEBED EN VREDESWENS 
 

GEBED 
God van ons leven, 
U wilt ons nabij zijn in het brood dat geheiligd werd 
tot het Lichaam van Christus. 
Wij delen dit brood in verbondenheid met allen 
die op U hun vertrouwen stellen. 
Wij scharen ons in een lange rij van mensen  
die zich hoopvol richten tot U. 
Wij geloven van harte dat Christus onder ons aanwezig is 
als voedsel op de weg naar U. 
Laat dit Brood om Jezus' naam ons bemoedigen en kracht geven. 
God, bevestig ons geloof en versterk ons vertrouwen 
nu wij bidden met Jezus' woorden: 
 

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. 
  Want van U is het koninkrijk en de kracht 

En de heerlijkheid in eeuwigheid. 
 

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE   
 

COMMUNIE 
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COMMUNIELIED:  
Nana nana kindje,  
ik wieg je op mijn schoot. 
Wat zul je worden voor een mens? 
Je bent nog klein,  
nog heel erg klein, 
maar strakjes word je groot. 
Je bent mijn zoon en toch weer niet. 
Je bent een kind van God. 
En als ik in jouw ogen kijk,  
dan voel ik me geweldig rijk. 
Je bent een lichtstraal in de nacht. 
Ben jij waarop de wereld wacht? 
Waarop de wereld, moe en bang,  
al zóólang heeft gewacht? 
 
Je lijkt op mij en toch weer niet. 
Word jij een timmerman? 
Of timmer jij een brug naar God? 
Want onze bruggen zijn kapot. 
Zit diep in jou een grote kracht? 
Ben jij waarop de wereld wacht? 
Waarop de wereld, moe en bang, 
al zóólang heeft gewacht? 
Of timmer jij een brug naar God? 
Want onze bruggen zijn kapot. 
Zit diep in jou een grote kracht? 
Ben jij waarop de wereld wacht? 
Waarop de wereld, moe en bang, 
al zóólang heeft gewacht?  
 
COMMUNIEGEBED:  
Kind ons geboren zoon ons gegeven 
God onbedwingbaar vader voor eeuwig  
koning van de vrede. 
Kind ons geboren zoon ons gegeven 
God onbedwingbaar vader voor eeuwig  
koning van de vrede. 
 

MEDEDELINGEN 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 
 
SLOTLIED: 
 

Locatie Leeuwarden 
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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 G’U rijkdom ontzegd, 
wordt G’op stro en in doeken gelegd. 
Leer m’U danken daarvoor, 
Leer m’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! 
 

Zalig Kerstmis! 
 
 
Vieringen rond de kerstdagen in de Sint Vitusparochie 

Za. 24 dec. 22.00  Dominicuskerk Kerstnachtviering 

Za. 24 dec. 22.30 Bonifatiuskerk Kerstnachtviering 

Zo. 25 dec. 09.30 Martinuskerk Kerstmis 

Zo. 25 dec. 11.00 Bonifatiuskerk Kerstmis 

Ma. 26 dec.10.00 Dominicuskerk 2e kerstdag 

Za. 31 dec… Geen viering  

Zo. 1 jan.   11.00 Bonifatiuskerk nieuwsjaarsdag 
 

Bezichtiging kerststallen 2e kerstdag 
Bonifatiuskerk: 14.00 tot 16.00 uur 
Dominicuskerk: 15.00 tot 17.00 uur 

 

 
15 januari 11.00 uur: kinderwoorddienst en kinderopvang Bonifatiuskerk 
29 januari 9.30-13.00 uur: familiezondag in Wytgaard 
 
12 t/m. 14 mei: familieweekend in Nijhuizum. Opgeven voor 20 januari. 
Informatie bij pastor Lysbeth (pastor.minnema@sintvitusparochie.nl) of 
pastor Germa (pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl)  

mailto:pastor.minnema@sintvitusparochie.nl
mailto:pastor.kamsma@sintvitusparochie.nkl

