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Kerstmis, 25 december 2022, 

 
Zusters en broeders, welkom in deze nacht, waarin een Kind wordt geboren. Deze dagen mag de hoop 

in ons groeien dat vrede mogelijk is. Een Kind waarin Gods liefde zichtbaar wordt. In dit Kind krijgt 

vrede vlees en bloed. Dit Kind geeft die vrede door aan ons. Mogen wij die liefde ervaren. 

De Eucharistieviering uit de Annakerk in Molenschot wordt op zondag 25 december vanaf 

10.00 uur uitgezonden via een livestream. De viering kunt ook volgen via HalloGilzeRijen. 

 

Gebed om vergeving 

Wij gaan door een tijd van duisternis. We zien oorlog en kwaad in onze nabijheid, een 

wereld in brand. En je zou je er machteloos door kunnen voelen.  

Waar voorheen een kerstmarkt was en waar mensen hun 

voorbereidingen voor kerstmis troffen, zijn nu de huizen 

beschadigd door bommen. Mensen schuilen niet met het 

hele gezin onder de kerstboom, maar met grote groepen in de 

metro. Waar voorheen de kerstverlichting brandde, wordt 

nu gewerkt aan het elektriciteitsnet dat door drones 

werd vernield. Juist in deze tijd worden wij geroepen om Licht van Christus de duis-

ternis binnen te dragen. We zijn geroepen om met vertrouwen te bidden om onschuld, 

om kwetsbaarheid en om vergeving.  

Bidden we dat God onze fouten wil vergeven en ze weet om te buigen tot een opstap 

naar morgen. Bidden we om Gods liefdevolle aanwezigheid, om kracht tot omkeer en 

verzet tegen alles wat leven teniet doet. 
, 

Ons gemeenschappelijk huis 
 

Als de HEER het huis niet bouwt, 
vergeefs zwoegen de bouwers; Psalm 127,1 

 

U bouwt ons gemeenschappelijk huis, 

maakt het fundament met het puin van vroeger dagen,  

met de stenen die we ooit naar elkaar gooiden.  

U bent de hoeksteen van ons vertrouwen, onze kracht, 

en de rots waarop ons huis zal staan. 
 

U bent de werkman die graaft, sjouwt, de beste stenen zoekt. 

U bouwt de muren van de huizen, van de schuren en de stal. 

Een timmerman bent U, een metselaar, opzichter, architect. 
 

U bouwt de aarde op, met bergen en dalen, met land en zee, 

U richt haar in met struiken, bomen, gras. 

U schept het rund, het lam, de leeuw. 

Uw vaardige handen boetseren de mens en brengen hem de slaap. 

U brengt rechtvaardigheid, voedsel, visioenen 

en verwekt een kind, legt een belofte 

in het stro van een kribbe. 
 

Dan schrijft U een brief en nodigt ons, Uw Heilige Familie,  

voor de inzegening van ons gemeenschappelijk huis. 
 

Rob van Uden 

Kerstmarkt-
Kiev 2017 

https://www.youtube.com/channel/UCacJG0GvH4bYADuZgf0A2Iw
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Lezing uit de Profeet Jesaja 

Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht; een licht straalt over hen die wonen in het 

land van doodse duisternis. Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot. Voor uw 

aanschijn zijn zij vol vreugde, een vreugde als die om de oogst, als die van 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, Gij hebt ze stuk gebroken als op de dagen van Midjan.  

Want een Kind is ons 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. Een grote macht en een onbeperkte welvaart zullen toevallen aan Davids troon en 

aan zijn koninkrijk, zodat het gegrondvest zal zijn en stevig gebouwd op recht en gerechtigheid 

van nu af tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer der hemelse machten brengt het tot stand.  

 

 

Gebed om vrede 

Jezus Christus komt ter wereld in een gezin dat wordt opgejaagd.  

Het kind is niet uit de kracht van een man, maar uit de kracht van God, 

Keizer Augustus eist een volkstelling, 

er is voor Hem geen plaats is in de herberg 

en uiteindelijk wil Koning Herodes het kind doden. 

 

Dit opgejaagde kind staat naast de opgejaagde mensen in onze tijd. 

We noemen het: Vredevorst, Boodschapper van Liefde.  

Christus, Gij die onder ons leeft,  

versterk in ons de hoop dat vrede mogelijk is.  

Amen.  
 

Zending 

Een Redder is geboren, een Kind in ons midden.  

Het is aan ons om vanuit die belofte te leven. 

Wij gaan de wereld in en geven het Kind handen en voeten.  

Het Kind wil in ons geboren worden. 

Met dit Kind dat ons voedt met liefde gaan wij de wereld in.  

Lezing uit het Evangelie volgens Lucas 

In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden 

worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië 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, Betlehem 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 een 

zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij 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 heel 

het 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. 


