
Kinderkerstnachtmis Samuel 1 

KERSTSPEL GEINTEGREERD IN DE KINDERNACHTMIS 
 

Opmerkingen 

 

- De kinderen zelf zeggen niets en voeren uit wat de verteller vertelt: extra gebaren en 

bewegingen zijn cursief gedrukt. 

- De verteller kan het best een (goed lezende) vader, moeder of jongere zijn. 

- Een aantal moeders kunnen ruim tevoren (oktober) uitgenodigd worden om samen op de 

pastorie de kleding uit te zoeken en/of te naaien. U kunt ook de kinderen vragen zelf voor 

kleding te zorgen. 

- Schakel zoveel mogelijk parochianen in om mee te werken, dat schept een band 

- Het kerstspel is bedoeld om gezinnen dichter bij Jezus brengen; het gaat om Hem. Zijn 

geboorte vieren we die nacht. Laat het geen onrustige vertoning worden waar alle aandacht 

alleen naar de kinderen gaat. 

- Het is voldoende om drie keer te oefenen hoe iedereen moet lopen en waar men moet staan 

Let op dat de bewegingen rustig gaan en er niet gerend wordt. 

- Pr = tekst voor priester  

 A. = tekst voor allen 

- Zorg dat de priester een eigen plaats ( liefst zijn eigen zitplaats) met een eigen microfoon 

heeft en laat -zo mogelijk- de ambo vrij voor de lezingen, preek en voorbede. 

- De voorste banken in de kerk reserveren voor spelers en het priesterkoor zoveel mogelijk 

bewaren voor priester en misdienaars en het verrichten van de liturgische handelingen. 

- Het kerstspel vervangt de verkondiging niet, maar maakt het visueel en brengt het 

dichterbij. Vandaar dat het belangrijk is de gebeden en lezingen de hun toekomende plaats 

te geven. 

- De teksten van het kerstspel staan in een ander lettertype (Times new roman) zodat u ze 

voor de boekjes van de kerkgangers gemakkelijk eruit kunt halen. Deze teksten zijn alleen 

bedoeld voor de spelers. 
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Spelers 
(er kunnen minimaal 13 kinderen meedoen, zoveel meer als u engelen en herders wenst) 

 

2 Herauten:  komen samen met de priester en misdienaars de kerk in en gaan daarna voorin 

de voorste kerkbanken zitten 

 Heraut 1………………… 

 Heraut 2………………… 

 

2 Vertellers:  zitten ergens vooraan in de voorste kerkbanken met een eigen microfoon 

 Verteller 1:………………. 

 Verteller 2:………………. 

 

Jozef en Maria: wachten achterin de kerk totdat verteller zegt dat ze op reis gaan.  

 Jozef:………………. 

 Maria:……………… 

 

Baby Jezus:  wordt in Maria's armen gelegd aan het eind van het Gloria 

 baby:……………….. 

 

Waard en boer: komen van opzij op, maar niet op het priesterkoor 

 Waard:……………. 

 Boer:……………… 

 

Meerdere engelen: zitten in de voorste kerkbanken tot het moment dat ze aan de herders 

verschijnen (dan kunnen ze het begin van de viering zelf meevieren) 

 Engelen:………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Herders:  zitten in de voorste kerkbanken tot het moment dat ze -eventueel met wat 

schapen- zich opstellen op het priesterkoor 

 Herders:………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………….. 

 

3 Wijzen:  zitten grotendeels gewoon in de kerk, gaan tijdens de voorbeden naar 

achteren voor de offergang 

 Wijze 1:…………………. 

 Wijze 2:…………………. 

 Wijze 3:…………………. 



Kinderkerstnachtmis Samuel 3 

Benodigdheden 
 
* kleding voor spelers 

* perkament rollen 

* scherm of décor voor stal 

* grote ster op stok 

* eventueel schapen 

* lantaarntjes voor de herders 

* lucifers of aansteker 

* schijnwerper 

* kribbe, stro, doeken 

* goud, mirre en wierookvat 

* ...... 

* ...... 

 

Aantekeningen 
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JEZUS IS GEBOREN! 
Kinderkerstnachtmis 

 

I. OPENING VAN DE DIENST 
Openingslied 

Tijdens het zingen van het openingslied komen de priester, acolieten, misdienaars en de twee 

herauten in processie naar binnen. 

(herauten gaan rechts en links voor het priesterkoor staan)  

 

Nu zijt wellekome 

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, 

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 

Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyrieleis! 

 

Christe, Kyrieleison. Laat ons zingen blij. 

daarmeed' ook onze leisen beginnen vrij. 

Jesus is geboren in de heilige kerstnacht 

van een maged reine die hoog moet zijn geacht. Kyrieleis! 

 

D'herders op de velden hoorden een nieuw lied: 

dat Jesus was geboren, zij wisten 't niet. 

"Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar. 

Betlem is de stede daar 't is geschied, voorwaar" Kyrieleis! 

 

Kruisteken en begroeting 

Pr: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

A.: Amen. 

Pr: Vrede zij met u. 

A.: En met uw geest. 

 

Welkomstwoord 

(door de priester, kind. ouder of iemand anders, bijvoorbeeld met de volgende woorden) 

Beste ouders, kinderen, opa's en oma's en andere parochianen. Deze nacht is een heel bijzondere 

nacht. Wij gaan de Geboorte van Jezus onze Verlosser vieren. Jullie zijn allemaal heel hartelijk 

welkom. Fijn dat jullie met zovelen gekomen zijn! Wij gaan luisteren naar Gods Woord en een aantal 

kinderen zullen ons hierbij helpen. Natuurlijk gaan we ook samen bidden. Sommige kinderen zullen 

ons ook iets laten zien. Luister en kijk maar goed. 
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Begin van het verhaal  
(de twee vertellers -V1 en V2- zitten al voor de Eucharistieviering in de voorste kerkbanken of opzij van 

het priesterkoor bij een aparte microfoon klaar) 

(Eventueel  speelt een heraut een paar tonen op een trompet om de aandacht te vragen) 

 

V1: Keizer Augustus is de belangrijkste man van het Romeinse Rijk. 

 Hij wil weten hoeveel inwoners zijn grote rijk heeft. 

 Ook het land Israël hoort bij zijn rijk.. 

 

V2: In alle steden en dorpen  

 komen herauten met de boodschap van de keizer: 

 Iedereen moet naar de stad  

 waar zijn familie vandaan komt,  

 om zich te laten inschrijven! 

  

(Herauten laten hun rol aan de mensen zien.  

Ze rollen hem weer op en gaan in de voorste kerkbanken zitten.) 

 

V1: In het kleine stadje Nazaret  

 wonen Jozef en Maria.  

 Ook zij moeten op reis gaan.  

 Het wordt een verre reis, 

 helemaal naar Bethehem,  

 de plaats waar de familie van Jozef vandaan komt.  

 Maria verwacht een kindje,  

 dat al gauw geboren kan worden.  

 Daarom zal de reis over de heuvels moeilijk zijn. 

 Toch gaan ze gehoorzaam op weg. 

  

(Maria en Jozef -eventueel met een ezeltje- komen langzaam via het middenpad naar voren lopen.  

Hierbij kan gezongen worden: 'Maria, die zoude naar Bethlehem gaan') 

 

Maria die zoude naar Bethlehem gaan 
Maria die zoude naar Bethlehem gaan, 

Kerstavond voor de noene; 

Sint Jozef zoude al met haar gaan, 

Om haar gezelschap te hoeden. 

 

Het hageld' en sneeuwde en 't was er zo koud, 

De rijm lag op de daken; 

Sint Jozef tot Maria sprak: 

"Maria wat zullen wij maken?" 

 

Maria die zeide: "Ik ben er zo moe, 

Laat ons een weinig rusten." 

"Laat ons een weinig verder gaan. 

Aan 'n huizeke zullen wij rusten!" 

 

V2: Na een vermoeiende, lange reis  

 komen ze eindelijk in Bethlehem aan.  

 Het is een donkere avond  

 en Maria is koud en moe. 

  

(Jozef en Maria blijven even voor het priesterkoor staan 
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Jozef loopt vervolgens alleen naar de rechterzijkant waar een waard staat) 

V1: Jozef gaat naar een herberg  

 om een bed voor de nacht te vragen.  

 De waard zegt dat ze helaas vol zijn.  

 Hij schudt zijn hoofd: hij heeft niet één plaatsje!. 

 (waard schudt nee en wuift Jozef weg met zijn hand) 

  

Jozef loopt verder en gaat dan weer verdrietig terug naar Maria) 

 

V2: Ook in de volgende herberg  

 is er helemaal geen plaats meer.  

 Alle herbergen in Bethlehem zijn overvol. 

 Waar moeten Jozef en Maria overnachten? 

 Waar kan het kindje nu geboren worden? 

 

 (Jozef en Maria blijven voor het priesterkoor staan tijdens de schuldbelijdenis) 

 
Schuldbelijdenis 

(kan ook door verschillende kinderen voorgebeden worden) 

Pr./K.: Heer, in de herbergen was er nergens plaats voor U. Vergeef ons dat wij ook vaak geen 

plaats voor U hebben. Heer, ontferm U over ons. 

A.: Heer, ontferm U over ons. 

Pr./K.: Christus, U wil graag in ons leven komen, maar wij sluiten onze deur vaak voor U. Christus, 

ontferm U over ons. 

A.: Christus, ontferm U over ons. 

Pr./K.: Heer, in deze wereld zijn zoveel vluchtelingen en zwervers die nergens een plaats vinden om 

te overnachten. Vergeef ons dat wij hen vaak hulp weigeren. Heer, ontferm U over ons. 

A.: Heer, ontferm U over ons. 

 

Pr: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot 

het eeuwig leven. 

A.: Amen. 

  
(boer komt van linkerkant priesterkoor naar Jozef en Maria lopen) 

 

V1: Een boer ziet Jozef en Maria.  

 Hij ziet Maria’s dikke buik en haar vermoeide gezicht.  

 Hij zegt vol medeleven:  

 "Alle plaatsen in de huizen van heel Bethlehem  

 zijn echt overvol door de volkstelling.  

 Maar daarachter in het veld is een stal voor mijn dieren,  

 daar mogen jullie de nacht wel doorbrengen." 

 

V2: Jozef kijkt bezorgd naar Maria.  

 Moet hij haar in een vuile en koude stal laten slapen  

 nu het kindje bijna wordt geboren?  

 Moet het kindje in een dierenstal geboren worden? 

 Maar Maria knikt Jozef toe dat het zo goed is. 

 (Jozef en Maria doen wat verteller zegt en lopen naar de stal die aan de zijkant van of op het 

priesterkoor staat opgesteld) 

 Bij de stal verdwijnen ze uit het zicht achter een 'deur', pas na het Gloria komen ze weer in beeld) 
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V1: Jozef maakt van hooi en stro 

 een rustbed voor Maria. 

 Hij geeft haar zijn mantel om warm te blijven.  

 Daarna vragen ze samen om Gods hulp. 

 

(baby aangeven) 

 

V2: In de stilte van die heilige nacht, 

 in een eenvoudige dierenstal  

 wordt de Zoon van God geboren.  

 Jozef vult de voederbak met hooi en stro.  

 Maria wikkelt Jezus in doeken  

 en legt Hem in de kribbe.  

 Jozef en Maria danken God dat Hij zijn Zoon heeft gegeven  

 om de wereld te verlossen. 

 Ze knielen voor Hem neer. 

  

(Herders komen uit de voorste kerkbanken en gaan op de grond zitten bij het priesterkoor) 

 

V1: Buiten in het veld  

 waken herders over hun schapen.  

 Plotseling zien zij een wonderbaar licht. 

 

(een schijnwerper gaat aan, verteller wacht even en één engel komt uit de bank op het priesterkoor)  

  

 Ze schrikken ervan!  

 Er verschijnt een engel die hen zegt:  

 "Jullie hoeven niet bang te zijn.  

 Vandaag is in Bethlehem, de stad van David,  

 de Redder geboren: CHRISTUS DE HEER.  

 Jullie zullen Hem vinden in een kribbe. 

 Heel veel engelen dalen uit de hemel neer  

 (andere engelen komen ook op het priesterkoor)  

 en zij zingen:  

 

Gloria 
(engelen zetten samen met koor een Gloria lied in, bijvoorbeeld: 

 ‘Eer zij God in deze dagen’, allen zingen samen) 

  

Eer zij God 

1. Eer zij God in deze dagen. 

 Eer zij God in deze tijd. 

 Mensen van het welbehagen, 

 roept op aarde vrede uit. 

 

Refrein: 

Gloria, in excelsis Deo. 

Gloria, in excelsis Deo. 

2. Eer zij God die onze Vader 

 en die onze koning is. 

 Eer zij God die op de aarde 

 naar ons toe gekomen is. 
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3. Lam van God, Gij hebt gedragen 

 alle schuld tot elke prijs. 

 Geef in onze levensdagen 

 peis en vree, kyrieleis. 

 
(na het lied gaan de engelen weer in de kerkbanken - liefst bij hun ouders - zitten) 

 

V2: Na dit mooie hemelse feestlied  

 gaan de herders meteen op weg.  

 Ze komen bij de stal,  

 begroeten Maria en Jozef  

 en knielen neer om Jezus te aanbidden. 

 

(herders blijven geknield tijdens het openingsgebed dat door de priester wordt gebeden) 

 
Openingsgebed 

Pr: Heer onze God, niemand heeft U ooit gezien. 

 In uw Zoon Jezus bent U ons nabij gekomen; 

 Hij is uw licht in de duisternis, ons heil en onze vrede.  

 Open ons hart 

 om van deze vreugde mee te delen 

 aan ieder mens van goede wil. 

 Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 

 die met U leeft en heerst 

 in de eenheid van de heilige Geest, 

 God, door de eeuwen der eeuwen. 

A.: Amen. 

  

 
(hier kan door de herders -eventueel met koor en kerk- gezongen worden:  

 

 Zijn Naam is Jezus, Jezus is zijn Naam,  

 Hij is de Redder die God aan de wereld geeft.  

 Dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft.  

 Zijn Naam is Jezus.  

  

 Voor dit kleine kindje buigen wij ons neer.  

 Hij is de Messias, Hij is onze Heer.  

 Hij is de Messias, Hij is onze Heer.  

  

 Zijn Naam is Jezus .... 

 

 (liedje van Jan Visser, zie CD/muziekbundel ‘Ga je mee op zoek en Timotheus liedbundel deel 2; 

bij Samuel verkrijgbaar) 

 
V1: Wat zijn de herders blij! 

 Zij mochten als eersten het pasgeboren Kind Jezus bezoeken. 

 Deze blijde boodschap 

 willen zij aan iedereen vertellen. 

 Snel lopen ze naar de stad om dit grote nieuws door te geven.  
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(de herders gaan huppelend de kerk weer in om op hun plaatsen te gaan zitten. 

 Maria met baby Jezus en Jozef blijven rustig zitten totdat de drie wijzen zijn geweest) 

 

II. DIENST VAN HET WOORD 
 

V2: De profeet Jesaja heeft al 700 jaar tevoren  

 de geboorte van Jezus voorspeld.  

 Luister maar wat hij over Jezus heeft gezegd. 

 

Eerste lezing (Jesaja 9, 1-2a.5-6a) 

Lezing uit het boek van de profeet Jesaja. 

Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet dan een helder licht; een licht straalt over hen die 

wonen in een land vol duisternis. Uitbundig laat U hen juichen en overstelpt hen met vreugde. 

Want een Kind is ons geboren, een Zoon wordt ons gegeven; Hem wordt de macht op de schouders 

gelegd en men noemt Hem: 

Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 

Groot is zijn macht en eindeloos zijn vrede. 

Zo spreekt de Heer. 

A.: Wij danken God. 

 

Lied De herdertjes lagen bij nachte 

De herdertjes lagen bij nachte 

zij lagen bij nacht in het veld. 

Zij hielden vol trouwe de wachte, 

zij hadden hun schaapjes geteld. 

Daar hoorden zij d'engelen zingen 

hun liederen vloeiend en klaar; 

De herders naar Bethlehem gingen: 

't liep tegen het nieuwe jaar. 

 

Toen zij er te Bethlehem kwamen, 

daar schoten drie stralen dooreen; 

een straal van omhoog zij vernamen, 

een straal uit het kribje beneen; 

toen vlamd'er een straal uit hun ogen 

en viel op het kindeke teer; 

zij stonden tot schreiens bewogen, 

en knielden bij Jezus neer. 

 

Maria die bloosde van weelde, 

van ootmoed en lieflijke vreugd': 

de goede Sint Jozef, hij streelde 

het Kindje der mensen geneugt'; 

de herders bevalen te weiden 

hun schaapkens aan d'engelenschaar; 

wij kunnen van 't kribje niet scheiden, 

wij wachten het nieuwe jaar. 

 



Kinderkerstnachtmis Samuel 10 

Evangelie 
V2: We hebben zojuist gezien hoe kinderen de engelen en herders hebben uitgebeeld. 

 Lucas heeft dit mooie verhaal  

 over de engelen en de herders in zijn evangelie 

 voor ons opgeschreven.  

 Laten we nu allemaal gaan staan  

 om naar deze Blijde Boodschap te luisteren. 

 

(Lucas 2, 6-14) 

 

Pr: De Heer zij met u. 

A.: En met uw Geest. 

Pr: Lezing uit het heilig Evangelie volgens Lucas. 

A.: Lof zij U, Christus. 

 

Terwijl Maria en Jozef in Bethlehem 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." 

Zo spreekt de Heer. 

 

A.: Wij danken God. 

 

Preek 

 

Geloofsbelijdenis 

Pr.:  Ik geloof in God de almachtige Vader,  

  Schepper van hemel en aarde. 

Allen:  Ik geloof dat God bij mij is,  

  dat Hij mij nooit alleen laat,  

  dat Hij van mij houdt,  

  dat Hij mijn Vader wil zijn. 

Pr.:  Ik geloof in Jezus Christus,  

  Gods eniggeboren Zoon, onze Heer,  

  die geboren is uit de Maagd Maria,  

die gestorven en begraven is, die uit de dood is opgestaan  

en leeft aan Gods rechterhand. 

Allen:  Ik geloof dat Jezus mens is geworden,  

  dat Hij mij de weg wijst naar God,  

  dat Hij mij vraagt te leven zoals Hij,  

  dat Hij dichtbij mij is. 

Pr.:  Ik geloof in de heilige Geest,  
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de heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen,  

de vergeving van de zonden,  

  de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. 

Allen:  Ik geloof dat de kracht van Gods Geest in mij is,  

dat Hij een vuur is in mijn leven,  

  dat Hij mij helpt lief te hebben,  

  dat Hij in mij bidt tot God mijn Vader.     Amen. 

 

 
Voorbede 

(tijdens de voorbede stelt de processie voor de offergang zich op achter in de kerk) 

Door vier kinderen of twee kinderen en twee ouders zelf te maken. De onderwerpen voor de 

voorbede zijn: 

   1. Voor de kerk 

  2. Voor de noden. 

  3. Voor de wereld 

  4. Voor de eigen geloofsgemeenschap. 

 

De priester leidt de voorbede in: 

Pr: Broeders en zusters, de goedheid en mensenliefde van God onze Heer is op aarde 

verschenen. Laat ons met vertrouwen op Gods hulp, in deze nacht onze wensen voor Hem 

uitspreken. 

 

Na iedere voorbede wordt geantwoord: 

A: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 

 

De priester sluit de voorbede af: 

Pr: Heer onze God, verhoor onze gebeden in deze nacht en geef ons uw vrede. Door Christus 

onze Heer. 

A.: Amen. 

 

III. DIENST VAN DE EUCHARISTIE 
(De collecte kan door een aantal kinderen gedaan worden.) 

 
V1: Een tijd na het bezoek van de eenvoudige herders,  

 komen er ook nog belangrijke wijzen uit het Oosten  

 op bezoek bij Jezus.  

 Ze hebben zijn ster gevolgd  

 tot de plaats waar Jozef, Maria en Jezus zijn.  

 Zij bieden Jezus hun gaven aan:  

 goud, wierook en mirre. 

 

(Een processie met voorop een kind met de ster op een stok, de drie wijzen met hun gaven en een aantal 

kinderen en tieners komen van achter uit de kerk naar voren met de offergaven (kelk, hosties, kaarsen, 

pateen, wijn- & water kannetjes) Intussen kan er instrumentale muziek zijn of nog een lied gezongen 

worden. De drie wijzen zetten hun offergaven bij Jezus neer; het wierookvat wordt door een misdienaar 

overgenomen. De andere kinderen brengen hun gaven naar het altaar. 

 

Na afloop van de offergang, gaat iedereen -ook Maria en Jozef- weer in de voorste kerkbanken zitten. 



Kinderkerstnachtmis Samuel 12 

 
Oproep tot gebed 

Pr: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de 

almachtige Vader. 

A.: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn 

van ons en van heel zijn heilige Kerk. 

 

Gebed over de gaven 

Pr: Heer, aanvaard deze gaven van brood en wijn 

 als een teken van onze dankbaarheid 

 en onze liefde voor U. 

 Want U heeft ons het eerst liefgehad 

 in Jezus Christus, uw Zoon, 

 die voor ons is mens geworden 

 en die met U leeft in eeuwigheid. 

A.: Amen. 

 

Eucharistisch gebed 

(Allen gaan staan) 

 

Pr: De Heer zij met u. 

A.: En met uw geest. 

Pr: Verheft uw hart. 

A.: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Pr: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

A.: Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

(de priester vervolgt alleen) 

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te 

vinden zullen wij U danken, altijd en overal door Jezus Christus onze Heer. 

Gij hebt uw heerlijkheid ontvouwd voor onze ogen, nieuw licht is opgegaan, uw Woord is vlees 

geworden, onze God in Hem; naar U gaat ons verlangen, onze liefde, naar U die nog verborgen zijt. 

Daarom, met alle Engelen, Machten en Krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en 

aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde: 

 

A.: Heilig, heilig, heilig, de Heer 

 de God der hemelse machten! 

 Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. 

 Hosanna in den hoge. 

 Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren 

 Hosanna in den Hoge. 

 

(Allen knielen) 
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Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw 

van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 

 

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden  

op zich nam, nam Hij het brood sprak de dankzegging uit,  

brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: 

 

 Neemt en eet hiervan, gij allen,  

 want dit is Mijn Lichaam  

 dat voor u gegeven wordt. 

 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen 
met deze woorden: 
 

 Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,  

 want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond,  

 dit is Mijn Bloed dat voor U en alle mensen  

 wordt vergoten tot vergeving van de zonden.  

 Blijf dit doen om Mij te gedenken. 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
A.: Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood  
 en wij belijden tot Gij wederkeert,  
 dat Gij verrezen zijt. 
 
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het heil. 
Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te 
verrichten. 
Zo delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de heilige Geest 
worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele 
wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Benedictus, onze paus en …… onze bis-
schop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.  
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, ja, alle 
gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw 
gelaat.  
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de Moeder van 
Christus, met de Apostelen en met alle Heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig 
bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw 
Zoon. 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in 
de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. 
 
A.: Amen. 
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Communieritus 
Onze Vader 
(eventueel kunnen alle spelers van het kerstspel rond het altaar komen staan of alle communicanten 
van het komende jaar, bij de vredewens gaan ze dan weer naar hun plaats) 
 
Pr: Laten wij (zingend) bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven 

heeft: 
A.: 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 schuld,  
 zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven  
 en leid ons niet in bekoring;  
 maar verlos ons van het kwade. 
 
Pr: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door Uw 

barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend 
op de komst van Jezus Messias, Uw Zoon. 

 
A.: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
Pr: Heer, Jezus Christus, Gij hebt aan Uw apostelen gezegd: Vrede laat Ik u; mijn vrede geef 

Ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw Kerk; vervul uw belofte; geef vrede 
in uw Naam en maak ons één. Gij, die leeft in eeuwigheid. 

A.: Amen. 
 
Pr: De vrede des Heren zij altijd met U. 
A.: En met uw geest. 
Pr: Wenst elkaar de vrede. 
 (Wij wensen elkaar nu, door een handdruk of een ander gebruikelijk teken, de vrede.) 
 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
geef ons de vrede. 
 
Pr: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 
 Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
A.: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, 
 maar spreek en ik zal gezond worden. 
 
(Ter overweging: de katholieke Kerk leert en gelooft dat de heilige Hostie het Lichaam van 
Christus is en dat ieder die de heilige Hostie ontvangt op een unieke wijze persoonlijk met de 
verrezen Heer Jezus één wordt.  
Zij die dit geloof niet delen, zullen uit zelfrespect en uit respect voor hen die dit wel geloven, nu 
niet naar voren komen en communiceren. Zij die wel communiceren doen dit met grote eerbied en 
ontvangen de heilige Hostie op de geopende hand of op de tong. De priester zegt: "Het Lichaam van 
Christus."  
Men antwoordt dan duidelijk: "Amen.") 
 
Tijdens de uitreiking van de Communie kunnen er verschillende kerstliederen gezongen worden. Na 
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de Communie kan de priester de Communie tekst uitspreken en iedereen uitnodigen tot een kort 
moment van stil gebed om Jezus echt welkom te heten. 
 
Communie-tekst 
Juich van vreugde. Jubel. Uw Koning komt naar U toe. Hij is de Heilige, de Verlosser van de wereld. 
 
Gebed na de communie 
Pr.: Heer, onze God, 
 met vreugde vieren wij de geboorte van Jezus onze Verlosser. 
 Wij bidden U: 
 laat ons zo door dit leven gaan 
 dat wij eens voor altijd bij U mogen zijn. 
 Door Christus onze Heer. 
A.: Amen. 
 

IV. SLOT VAN DE DIENST 
Mededelingen. 
Zegen 
(allen staan voor de speciale kerstzegenbede) 
Pr: De oneindig goede God heeft Jezus deze nacht gegeven als een stralend licht in de 

duisternis. Moge uw hart vervuld zijn met het licht van het goede. 
A.: Amen. 
Pr: De Heer die de vreugdevolle boodschap van Jezus' geboorte door de engelen heeft laten 

verkondigen, moge ook u zijn vreugde schenken. 
A.: Amen. 
Pr: De God van hemel en aarde moge u met de gave van zijn vrede en liefde vervullen. 
A.: Amen. 
Pr: Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 
A.: Amen. 
Pr: Gaat nu allen heen in vrede. 
A.: Wij danken God. 
 
(alle kinderen kunnen uitgenodigd worden naar voren te komen om in processie het beeld van baby 
Jezus naar de kerststal te brengen. Indien mogelijk is het mooi de kinderen hierbij een brandende 
kaars of waxinelichtje te geven) 
 
Slotlied 
De kleine Kerstklokjes 
Luidt, klokjes: klingelingeling! 
Luidt, klokjes: kling! 
Wil mijn boodschap horen: 
Jezus is geboren! 
Voor die blijde klanken 
willen wij U danken. 
Luidt, klokjes klingelingeling! 
Luidt, klokjes: kling! 
 
Alle spelers kunnen zich aansluiten bij de processie van de priester en misdienaars. 
Kinderen delen bij de uitgang (zelfgemaakte) Kerstwensen uit aan de kerkgangers. 
 
Indien er tijd en een geschikte ruimte is, zou het extra feestelijk zijn om na deze kindernachtmis 
in het parochiezaaltje warme chocolademelk met kerstkransjes aan te bieden of beschuit met 
muisjes. 
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Onze dank aan de Paulus parochie uit Enschede voor het oorspronkelijke idee van dit 
Kerstspel. 
 
De gebeden en lezingen zijn grotendeels ontleend aan het Altaarmissaal voor de 
Nederlandse Kerkprovincie. 
 
 

Voor vragen, suggesties e.d. :  
Stichting Kinder- & Jeugdwerk Samuel  

Spoorlaan 126, 5061 HD, Oisterwijk 
 
Dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 10.00 en 13.00 uur:   
013 - 5285981 (maandag en donderdag) / 073 - 6576530 (dinsdag, woensdag en vrijdag) 
 
www.stichtingsamuel.nl 
e-mail: info@stichtingsamuel.nl 

http://www.stichtingsamuel.nl/

