
Hieronder vindt u op pagina 1,2 en 3 de lezingen van de Kerstnacht, op pagina 4 – de uitleg van en 

bezinning op de lezingen. 

Op pagina 5,6, en 7 vindt u de lezingen van Kerstmorgen, op pagina 8 – de uitleg van en bezinning 

op deze lezingen 

 
KERSTMIS - NACHTMIS 
 

EERSTE LEZING Jes., 9, 1-3. 5-6 
Een Zoon is ons geschonken. 

 
   Uit de Profeet Jesaja 

 
1 Het volk dat wandelt in de duisternis  
   ziet een helder licht; 
   een glans straalt over hen 

   die wonen in het land van de dood.  
2 Gij hebt hun blijdschap vermeerderd,  
   hun vreugde vergroot. 
   Voor uw aanschijn zijn zij vrolijk 

   als mensen die opgewekt zijn bij de oogst  
   of jubelen bij het verdelen van de buit. 
3 Want het juk dat zwaar op hem drukt,  
   het blok dat ligt op zijn nek, 
   en de stok van zijn drijver 
   hebt Gij stuk gebroken als in de dagen van Midjan.  
5 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. 
6 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. 
  
TUSSENZANG Ps. 96 (95), 1-2a, 2b-3, 19 -12, 13 

  Heden is ons een Redder geboren,  
  Christus de Heer. 
 
Zingt voor de Heer een nieuw gezang,  
zingt voor de Heer, alle landen. 
 
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam,  
verkondigt zijn heil alle dagen. 
 
Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,  
zijn wondere daden aan alle volken. 
 
Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,  
de zee neuriet mee met al wat daar leeft; 
 



De velden zwaaien met al hun gewassen,  
de woudreuzen buigen hun kruin. 
 
Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt,  
Hij komt als koning der aarde. 
 
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren,  
de volkeren eerlijk en trouw. 
 

TWEEDE LEZING Tit., 2, 11-14 
De genade van God is aan alle mensen verschenen. 

 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus 
 
Dierbare, 
11 De genade van God, 
bron van heil voor alle mensen, 
is op aarde verschenen. 
12 Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken  
en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd, 
13 terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,  
de openbaring van de heerlijkheid 
van onze grote God en Heiland Christus Jezus.  
14 Hij heeft zichzelf voor ons gegeven 

om ons van alle ongerechtigheid te verlossen  
en ons te maken tot zijn eigen volk, gereinigd van zonde, 
vol ijver voor alle goeds. 
 
ALLELUIA Lc., 2, 10-11 

Alleluia. 
Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap:  
heden is u een Redder geboren, Christus de Heer.  
Alleluia.  

  
EVANGELI E Lc., 2, 1-14 
Heden is u een redder geboren. 

 
     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
     volgens Lucas 

 
1   In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus 

     dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk.  
2   Deze volkstelling vond plaats 

     eer Quirinius landvoogd van Syrië was.  
3   Allen gingen op reis, 
     ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven. 
4   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,  
5   om zich te laten inschrijven, 
     samen met Maria zijn verloofde die zwanger was.  
6   Terwijl zij daar verbleven 

     brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; 
7   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. 



8   In de omgeving bevonden zich herders 

     die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten.  
9   Plotseling stond een engel des Heren voor hen 

     en zij werden omstraald door de glorie des Heren  
     zodat zij door grote vrees werden bevangen. 
10 Maar de engel sprak tot hen: „Vreest niet, want zie, 
     ik verkondig u een vreugdevolle boodschap  
     die bestemd is voor heel het volk. 
11 „Heden is u een Redder geboren,  
     Christus de Heer, 
     in de stad van David. 
12 „En dit zal voor u een teken zijn:  
     gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld  
     en liggend in een kribbe." 
13 Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare,  
     zij verheerlijkten God met de woorden: 
14 „Eer aan God in den hoge 
     en op aarde vrede onder de mensen  
     in wie Hij welbehagen heeft." 
  



Jaar B – Kerstnacht – 24 december 2020 

 

“Heden is u een Redder geboren.” (Lucas 2,11)  
 

Inleiding 

Geen witte Kerst dit jaar, wel een koude Kerst. We leven in isolement, een schaduw van de 

dood. Mogen we deze Kerst als voor het eerst ontdekken dat God ons dáár is komen 

opzoeken.  

 

Eerste lezing: Jesaja 9, 1-3 en 5-6 

Als ik deze woorden hoor, klinkt in mijn gedachten de muziek van Händel uit de Messiah. 

Een aanrader in de Advents- en Kersttijd. Vol vreugde proclameert het koor de namen van 

het Kind. ‘Wonderbare Raadsman, machtige God, eeuwige Vader, Vredevorst!’ Een kind dat 

eeuwige vader genoemd wordt. Piepjong en tegelijk van eeuwigheid. Huilend om melk en 

tegelijk de machtige God. Niet in staat om te spreken, en tegelijk een wonderbare raadsman. 

Straks vluchteling naar Egypte en tegelijk Vredevorst. Bij Kerst komen deze uitersten bij 

elkaar in één persoon: Jezus. Wij denken van nature in of/of. Of rijk of arm. Of sterk of 

zwak. Of geslaagd of mislukt. Kerst nodigt ons uit om te denken in en/en. Niets is wat het 

lijkt. God komt in ons bestaan aanwezig onder de schijn van het tegendeel. Dat bericht zet 

alles in ‘een groot licht’. Er is blijdschap, als op de dag van Midjan, toen Gideon een 

overmacht versloeg met een ‘Gideonsbende’.   

 

 Gebed: God, verlicht ons met uw grote licht.  
 

 Vraag: In welke kwestie heb ik advies van de ‘Wonderbare Raadsman’ nodig?  

 

Tweede lezing: Titus 2,11-14 

Kerst moet geen feest zijn van vrijblijvend sentiment. Daarom is deze lezing heel belangrijk. 

Wie Jezus in de ogen kijkt, wil zijn leven beteren. ‘Wereldse begeerten verzaken’. Bepaalde 

dingen gewoon niet meer willen. En juist ‘bezonnen, rechtvaardig en vroom leven’.  

 

 Gebed: Vader, voed ons op tot volwassen gelovigen.  
 

 Vraag: Welke ‘wereldse begeerten’ wil ik verzaken?  

 

Evangelie: Lucas 2,1-14 

Lucas 2 zoomt in van ‘heel zijn rijk’, naar ‘een kribbe’. Van het grootste naar het kleinste. 

De machtige keizer bedenkt iets, en iedereen doet mee. ‘Ook Jozef trok op’. Wat moet je 

anders? Een onbedoeld gevolg is dat Jezus in Bethlehem geboren wordt. Ons leven wordt 

geregeerd van achter bureaus. Een paar politici, een paar miljardairs maken plannen en ons 

leven wordt er verregaand door beïnvloed. De coronacrisis heeft mede als effect dat 

overheid en big business nog meer grip krijgen op ons leven. Ze bieden ‘brood en spelen’. 

Zekerheid, spullen, lekker eten, amusement en ‘veilige seks’. Dan verlang je toch verder 

niets meer? Maar nu mogen we weer helemaal uitzoomen. De geopende hemel nodigt ons 

daar toe uit. Zoom zo ver uit dat de wereld een bolletje wordt. De machtigste keizer lijkt een 

mier. Keizer Augustus maakt zijn plannen. God past die plannen in Zijn plan in. De 

keizerlijke hoogmoed staat ten dienste van de goddelijke nederigheid. Immanuël: God-met-

ons. ‘Heden is u een Redder geboren’. Een redder, want we zitten klem. En wat de wereld te 

bieden heeft, kan ons wel verdoven, maar niet vervullen. De wereld is te klein om ons hart 

te vullen. Jezus komt ons redden door ons ware verlangen te beantwoorden. Een verlangen 

naar eeuwige liefde. Daarom is God mens geworden.  

 

 Gebed: Almachtige God, kom in de kribbe van mijn hart.  

 

 Vraag: Relativeer ik het wereldgebeuren voldoende?   



KERSTMIS - DAGMIS 
 

EERSTE LEZING Jes., 52, 7-10 
Alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd. 

 
     Uit de Profeet Jesaja 

 
7   Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode,  
     die vrede meldt, 
     goed nieuws verkondigt, die heil komt melden, 
     die zegt tot Sion: Uw God regeert!  
8   Hoort! 
     Uw torenwachters verheffen hun stem,  
     zij jubelen tegelijk 

     want zij zien, oog in oog 

     de terugkeer van de Heer naar Sion.  
9   Barst los in jubel, allen samen,  
     puinen van Jeruzalem, 
     want de Heer heeft zijn volk getroost;  
     Hij heeft Jeruzalem verlost. 
10 De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot  
     voor de ogen van alle volkeren; 
     en alle grenzen der aarde 

     hebben het heil van onze God aanschouwd. 
 
TUSSENZANG Ps. 98 (97), 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6 

   Geheel de aarde aanschouwde  
   wat onze God voor ons deed. 
 
Zingt voor de Heer een nieuw gezang  
omdat Hij wonderen deed. 
 
Zijn hand deed zich krachtig gelden,  
de macht van zijn heilige arm. 
 
Zijn weldaden deed Hij ons kennen,  
de volkeren zijn gerechtigheid. 
 
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw  
ten gunste van Israëls huis. 
 
Geheel de aarde aanschouwde  
wat onze God voor ons deed. 
 
Verheerlijkt de Heer, alle landen,  
weest blij, verheugt u en zingt. 
 
Zingt voor de Heer bij de citer,  
met citer en psalterspel. 
 
Laat schallen trompet en bazuin 
en danst voor de Heer, uw koning.  



TWEEDE LEZING Hebr., 1, 1-6 
God heeft tot ons gesproken door de Zoon. 

 
   Uit de brief aan de Hebreeën 

 
   Broeders en zusters, 
1 Nadat God eertijds 
   vele malen en op velerlei wijzen 

   tot onze vaderen gesproken had door de profeten, 
2 heeft Hij nu, op het einde der tijden, 
   tot ons gesproken door de Zoon, 
   die Hij erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat  
   en door wie Hij het heelal heeft geschapen. 
3 Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid  
   en het evenbeeld van zijn wezen. 
   Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord. 
   En na de reiniging der zonden te hebben voltrokken  
   heeft Hij 
   zich neergezet ter rechterzijde van de majesteit in den hoge,  
4 ver verheven boven de engelen, 
   zoals Hij hen ook overtreft 
   in de waardigheid die zijn deel is geworden.  
5 Heeft God ooit tot een engel gezegd: 
   „Gij zijt mijn Zoon; 
   Ik heb U heden verwekt"? Of: 
   „Ik zal een vader voor Hem zijn en Hij zal mijn zoon zijn"?  
6 Wanneer Hij evenwel 
   de Eerstgeborene opnieuw de wereld binnenleidt zegt Hij:  
   „Alle engelen Gods moeten Hem hulde brengen." 
 
ALLELUIA 
Alleluia. 
Wij staan in het volle licht van deze heilige dag:  
komt, laten we de Heer aanbidden. 
Want heden daalde een groot licht op aarde neer.  
Alleluia.  
 

EVANGELIE  
Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. 

 
     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
     volgens Johannes 

 
1   In het begin was het Woord  
     en het Woord was bij God  
     en het Woord was God. 
2   Dit was in het begin bij God.  
3   Alles is door Hem geworden  
     en zonder Hem is niets geworden  
     van wat geworden is. 
4   In Hem was leven 

     en dat leven was het licht der mensen.  
5   En het licht schijnt in de duisternis  
     maar de duisternis nam het niet aan. 



 
(6 Er trad een mens op, een gezondene van God;  
     zijn naam was Johannes. 
7   Deze kwam tot getuigenis,  
     om te getuigen van het Licht 
     opdat allen door hem tot geloof zouden komen.  
8   Niet hij was het Licht 
     maar hij moest getuigen van het Licht.) 
 
9   Het ware Licht 
     dat iedere mens verlicht  
     kwam in de wereld. 
10 Hij was in de wereld; 
     de wereld was door Hem geworden  
     en toch erkende de wereld Hem niet.  
11 Hij kwam in het zijne, 
     maar de zijnen aanvaardden Hem niet. 
12 Aan allen echter die Hem wel aanvaardden,  
     aan hen die in zijn Naam geloven 

     gaf Hij het vermogen kinderen van God te worden.  
13 Zij zijn niet uit bloed 
     noch uit begeerte van het vlees  
     of de wil van een man, 
     maar uit God geboren. 
14 Het Woord is vlees geworden  
     en heeft onder ons gewoond.  
     Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,  
     zulk een heerlijkheid 

     als de Eniggeborene van de Vader ontvangt,  
     vol genade en waarheid. 
 
(15 Wij hebben Johannes' getuigenis over Hem toen hij uitriep:  
     „Deze was het van wie ik zei: 
     Hij die achter mij komt is vóór mij,  
     want Hij was eerder dan ik." 
16 Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen;  
     genade op genade. 
     17 Werd de Wet door Mozes gegeven, 
     de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus.  
18 Niemand heeft ooit God gezien; 
     de Eniggeboren God 

     die in de schoot van de Vader is,  
     Hij heeft Hem doen kennen.) 
  



Jaar B – Kerstmorgen – 25 december 2020 

 

“En het Woord is vlees geworden.” (Johannes 1,14)  
 

Inleiding 

Het Kindeke ligt in de kribbe, klonk in de kerstnacht. In het nuchtere morgenlicht horen we 

woorden die meer ‘theologisch’ klinken. De kribbe heeft een eeuwige achtergrond.  
 

Eerste lezing: Jesaja 52, 7-10 

Aan hoe iemand aan komt lopen, kun je vaak al veel aflezen. Een vreugdebode loopt 

huppelend en lieflijk. Hij raakt af en toe de grond, maar lichtvoetig. De torenwachters zien 

het al van kilometers ver: goed nieuws! In de stad is het een barre boel. ‘Puinen van 

Jeruzalem’, de uitdrukking zegt genoeg. Jesaja doelt op het verwoeste Jeruzalem. Maar we 

kunnen het breder trekken. De mensheid maakt er een puinhoop van. Maar wat maakt het 

uit, als de Heer zelf ons komt opzoeken? ‘Uw God regeert!’ Voor God is niets onherstelbaar. 

Hij kan alles renoveren en mooier maken dan ooit.  
 

 Gebed: Heer, doorbreek ons pessimisme met uw boodschap.  
 

 Vraag: Loop ik als een vreugdebode over deze aarde?  
 

Tweede lezing: Hebreeën 1,1-6 

Moderne mensen, als ze al in God geloven, denken vaak dat het leeg is tussen God en mens. 

De mens is gewoon mens, dan komt er een hele tijd niets, en dan is er God. Maar in het 

katholieke denken en ook in het joodse denken zijn er allerlei ‘tussenwezens’ en geleiders. 

Negen koren van engelen en ontelbare heiligen waarvan de Moeder van God de Koningin is. 

Wezens die onvergelijkelijk veel stralender zijn dan wij. In staat tot ongehoorde dingen. 

Johannes was ooit zo onder de indruk van een engel dat hij hem wilde aanbidden. Daar 

weerhield de engel hem van, maar het is wel begrijpelijk. Joodse christenen waren soms 

geneigd om Jezus een plekje te geven bij die ‘tussenwezens’. Een zeer hoog, eerbiedwaardig 

schepsel. Maar toch, een schepsel. De gelezen woorden zeggen: nee, Jezus is de eeuwige 

Zoon. ‘Alle engelen moeten Hem hulde brengen’. Gloria in Excelsis Deo! De Zoon is één 

van wezen met de Vader. De Allerhoogste ligt in de kribbe, in de tabernakel. Hij gaat niet 

alleen met zijn glorieuze top-engelen om, maar zelfs met ons. En alle engelen en heiligen 

zijn onze gidsen en begeleiders op weg naar Hem. Wat wij van hen kunnen leren: 

aanbidding. Zij maken ons rijp voor de persoonlijke ontmoeting met God.  
 

 Gebed: Heer, laten uw engelen mij leren wat aanbidding is.  
 

 Vraag: Denk je wel eens aan engelen?  
 

Evangelie: Johannes 1, 1-18 

‘En het Woord is vlees geworden.’ (vs. 14) Dit zinnetje is de kern van ons geloof. De Kerk 

heeft er in alle eeuwen hard voor gevochten, dit vast te houden. God is geworden wat wij 

zijn, om ons te laten delen in zijn Leven. God vindt materie niet slecht en vindt het lichaam 

niet minderwaardig. Hij verenigt zich ermee. Dat is de reden waarom we de schepping met 

liefde benaderen. Het is ook het geheim van ieder sacrament. Iets aards en hemels tegelijk. 

Zonder de vleeswording geen communie en geen tabernakel. Dit moeten we koste wat kost 

blijven belijden! We leven in een tijd van digitalisering. Men schrapt het lichamelijke en 

houdt alleen de informatie over. Soms is dat best handig. Maar uiteindelijk is dit de kern: 

God heeft ons lichamelijk bestaan aangenomen!  
 

Gebed: Neem ons op in het goddelijk leven van Hem, die ons mens-zijn heeft willen delen.  
 

Stelling: Het digitale dreigt een doel op zich te worden i.p.v. hulpmiddel.   


