
Kerstmis 

Openingsgebed 

Laat ons bidden. God van liefde en goedheid, op deze gezegende dag 
is ons een Kind geboren. Geef ons een nederig hart en een vernieuwde 
geest die in staat zijn om te getuigen van de betekenis en de grootheid 
van het mysterie van zijn Geboorte. Door de Heer en de Vrouwe. 
Amen. 

Eerste Lezing (Jes 9, 1-2, 5-6) 

LECTOR: Lezing genomen uit het geestelijk erfgoed van de 
mensheid. 

ALLEN: Vanaf den beginne bereidt de hemel de komst voor van 
het Koninkrijk. 

LECTOR: Vandaag een fragment uit het Boek Jesaja. 

 Er staat geschreven:  

 Het volk dat ronddwaalde in het donker, heeft een helder licht 
zien opgaan over hen die wonen in een land vol duisternis. Uitbundig 
laat Gij hen juichen en overstelpt hen met vreugde...   

 Want een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven. 
De heerschappij rust op zijn schouders; men noemt hem: Wonder van 
beleid, Sterke God, Vader voor eeuwig, Vredevorst.  

 Groot is de macht en eindeloos de vrede voor de troon van David, 
voor zijn koninkrijk; hij zal het stichten en stutten door recht en 
gerechtigheid van nu af en voor altijd. De onoverwinnelijke liefde van 
de Heer van al wat is heeft dat volbracht. 

 - Dit was een fragment uit het boek Jesaja. Wij danken God. 

 

 

 

 



Tussenzang (Ps 95) 

R./ 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. R./ 

Meldt aan de naties zijn heerlijkheid, 
zijn wondere daden aan alle volken. 
Want machtig en onvolprezen is Hij 
en meer te duchten dan alle goden. R./ 

De velden zwaaien met al hun gewassen, 
de woudreuzen buigen hun kruin. 
Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt, 
Hij komt als de koning der aarde. R./ 

Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren, 
de volkeren eerlijk en trouw. R./ 

Tweede Lezing (Joh 1, 1-5, 9,-14) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Maria draagt in haar armen de vrucht 
van de Liefde van de Vader en Haarzelf voor heel de mensheid. 
Alleluia. 

PRIESTER:  Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Johannes. 

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 In het begin was het Woord en het woord was bij God en het 
Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door Hem 
geworden en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is. In 
Hem was leven, en dat leven was het licht der mensen. En het licht 
schijnt in de duisternis maar de duisternis nam het niet aan. 

 Het ware Licht, dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld. Hij 
was in de wereld; de wereld was door Hem geworden, en toch 
erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen 
aanvaardden Hem niet. 



 Aan allen echter die Hem wèl aanvaardden, aan hen die in zijn 
Naam geloven, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden; 
Zij zijn niet uit bloed noch uit begeerte van het vlees of de wil van een 
man, maar uit God geboren.  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.   

 - Zo spreekt de Heer. R/ Wij danken God. 

Derde Lezing (Aanh. V, p. 61 - Fr. versie) 

ACCLAMATIE: Van de Heer tot de Vrouwe: één liefde, één mysterie, 
één Koninkrijk om heel de Schepping te leiden naar God. 

MOEDER:  Verkondiging uit de werken van de Vrouwe. 

ALLEN: Het woord van de Vrouwe is woord van Waarheid. 

 In “Leven uit Liefde” schrijft Marie-Paule: 

 Sinds weldra tweeduizend jaar herinnert Kerstmis ons het vurige 
uur van het moederschap van Maria waarin de Hemel zich aan de 
aarde verenigde om aan deze laatste de Godsmens te geven – Licht 
dat gekomen is om te schijnen in de wereld – terwijl Maria voor de 
eerste keer het Kind aan de Vader aanbood, onder de vertederde blik 
van Jozef… 

 Sindsdien brengt Kerstmis ons elk jaar door Jezus, Maria en Jozef 
een nieuwe betekenis van wat het betekent om “groot te zijn” en een 
nieuwe betekenis van het geloof, van de hoop en van de ware liefde. 

 Voor wat de grootheid betreft: Zij waren groot, want werkelijk 
nederig en klein in aanschijn van God. 

 Voor wat het geloof betreft: nederig hebben Ze geloofd met een 
vastberaden geloof en Ze hebben gehoorzaamd aan God. 

 Voor wat de hoop betreft: Hun geloof voedde hun hoop, terwijl 
alles verloren leek. 

 Voor wat de ware liefde betreft: door de liefde hadden ze alles 
gegeven en ze leken alles verloren te hebben om ons de schitteringen 
van het Koninkrijk te geven!  



 Moge deze Kerstmis voor allen een bron van vreugde, van hoop 
en van liefde zijn in het licht, het geloof en de vrede! 

- Zo sprak de Vrouwe. Moge Zij voor altijd gezegend zijn. 

 
Gebed over de gaven 

God de Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, aanvaardt dit brood en 
deze wijn die wij U aanbieden in eenheid met de vrucht van uw 
vleesgeworden Liefde. Door de Vrouwe die in deze tijd Christus 
teruggeeft aan de wereld, breng alle zielen van goede wil naar de bron 
van het geloof, de hoop en de liefde. Door de Heer en de Vrouwe. 
Amen. 

Communietekst (Ps 97, 3) 

LECTOR: Over heel de aarde hebben wij het heil van onze God gezien. 

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Jezus-Christus en Paul-Marie, door deze communie 
en door het mysterie van het vleesgeworden Woord, geef ons de 
kracht en de moed om alles te verliezen voor de liefde. Moge de Geest 
van Heiligheid en Waarheid het licht van Kerstmis doen schijnen in het 
leven van zij die alles hebben gegeven in vooruitzicht van het 
Koninkrijk. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


