Kerstnacht
Openingsgebed
Laat ons bidden. God de Allerhoogste, in deze heilige Nacht zeggen wij U
dank voor het mysterie van de Mens geworden Liefde. Moge uw
heilsbelofte zich steeds verder voltrekken in de harten die bijdragen aan uw
Werk van Liefde en Vrede. Door de Heer en de Vrouwe. Amen.
Eerste Lezing (Mi 5, 1-4)
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 Micha, joodse profeet uit
de 8ste eeuw voor Christus.

Er staat geschreven:
Gij echter, Betlehem in Efrata, al zijt gij klein onder Juda's geslachten,
toch zal er, zeg Ik, iemand uit u komen die over Israël gaat heersen. In het
verre verleden ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen dagen.
Daarom zal Hij hen niet langer overlaten aan hun lot dan tot de tijd dat
zij die baren zal haar kind gebaard heeft. Dan komt de rest van zijn broeders
weer samen met de zonen van Israël. Dan neemt Hij de macht in handen en
weidt Hij hen door de kracht van Jahwe, de verheven naam van Jahwe, zijn
God.
In veiligheid zullen zij wonen, omdat Hij zijn macht zal doen reiken tot
aan de uiteinden der aarde; Hij zal de man van de vrede zijn.
- Dit was een fragment uit het Boek Micha. 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 (Lc 2, 1, 3-14)
ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. In het holst van de nacht is het Licht der

wereld geboren. Alleluia.
PRIESTER:

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas.

ALLEN:

Lof zij U, Christus.

In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, dat er een
volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk.
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 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.”
- Zo spreekt de Heer. R/ Wij danken God.
Derde Lezing (LB IV, p. 152-153)
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 het Witboek schrijft Marie-Paule:
De klokken van Middernacht luiden en herinneren ons aan het bezoek
van de Liefde aan de aarde, deze goddelijke opflakkering die de zielen
oproept tot aanbidding. Het is Kerstmis, feest van alle christenen van goede
wil, feest waarop de Liefde is Mens geworden, feest van een Mysterie dat
ontluikt!
Voor de volbrenging van het Mysterie was de instemming en de
medewerking van de Heilige Maagd noodzakelijk. Zij is degene die de broze
en tegelijk almachtige Koning in haar schoot ontving: “Fiat! Mij geschiede
naar uw Woord.” En zo begon het tijdperk van de inlossing van de Belofte.
Dat is het roerende en veeleisende verhaal van Kerstmis, de
openbaring van de liefde van de goddelijke Drieëenheid en de Onbevlekte

Maria voor de mens. Tegelijk is het een openbaring van de liefde voor God
waartoe de mens geroepen is, door mee te werken aan zijn Plan van Liefde.
Wij hebben allemaal de taak om, naar onze maat, een intieme oproep te
beantwoorden: die van het ontvangen en het in praktijk omzetten van het
goede dat elke mens in zijn hart draagt. Dat is onze persoonlijke bijdrage
aan de heiliging en de verheffing van de mensheid tot bij de Vader…
Hier verzameld rond de Kribbe gaat onze gedachte uit naar heel het
Werk van de Vader en de Onbevlekte dat ook dit einde – of eerder dit begin
– omslaat. Moge deze Kerst, te midden van de duisternis waarin de wereld
baadt, een Kerst van hoop zijn. En moge in uw hart de vreugde heersen die
eigen is aan de leerlingen van de School van Maria, die plaats maken voor
God in de schitteringen van zijn Liefde.
- Zo sprak de Vrouwe. Moge Zij voor altijd gezegend zijn.
Gebed over de gaven
God de Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, aanvaardt deze gaven die wij
U aanbieden door de oneindige Liefde van de Zoon en de Dochter. Moge de
genade van het mysterie van Kerstmis zich ontplooien in uw kinderen die
geroepen zijn om deel te nemen aan de heiliging en de verheffing van de
vrijgekochte mensheid. Door de Heer en de Vrouwe. Amen.
Communietekst (Joh 1,14)
LECTOR: Het Woord is vlees geworden, en wij hebben zijn glorie

aanschouwd.
Gebed na de communie
Laat ons bidden. Jezus-Christus en Paul-Marie, moge deze communie ons
de kracht geven om te beantwoorden aan de oproep om de Mens
geworden Liefde te aanbidden. Moge de Geest van Heiligheid en Waarheid
een vernieuwde hoop schenken en de vreugde doen stralen van alle zielen
van goede wil, in vooruitzicht van het Koninkrijk. Door de Heer en de
Vrouwe. Amen.

