
Kind van het licht 
Mensen vragen zich af: er zijn zoveel godsdiensten, wat moeten we nu 

geloven? Of komen alle godsdiensten wezenlijk niet op hetzelfde neer? 

Met Kerstmis vieren we iets dat heel specifiek is voor het christelijk 

geloof. Nadat God bij de schepping alles goed gemaakt had, is het in de 

wereld toch vreselijk misgelopen door fouten van de mens en van de 

mensheid, met zwaarwichtige gevolgen voor het klimaat, het samen 

leven, het leven zelf. Om de mens te redden en om de menselijke fouten 

te herstellen, heeft God besloten zelf mens te worden. Want wat door de 

mens is vernield, kan alleen maar door een mens hersteld worden. Dat is 

specifiek aan het christendom: God heeft als mens geleefd op deze aarde, 

in de persoon van Jezus Christus. En als enig mensenkind is Hij, na al het 

menselijke te hebben doorstaan, in alles Kind van het goddelijk Licht 

gebleven. Daardoor zijn alle mensen van goede wil ook in de 

mogelijkheid kinderen van het Licht te zijn. 

 

Licht in de nacht 
Het evangelieverhaal van de nachtmis is heel bekend: de volkstelling, 

Maria en Jozef in een stal, herders en engelen, het Jezuskind in de kribbe. 

Maar ook het evangelie van de dagmis zegt iets heel belangrijk over het 

kerstgebeuren: “Het Licht scheen in de duisternis, maar de duisternis nam 

het niet aan”(Joh.1) De duistere plekken van onze wereld kennen wij: 

oorlog, geweld, honger, … . Of dichter bij huis: buren- en familieruzies, 

wrok, pesterijen…  . Het komt er met Kerstmis dus op aan het Goddelijk 

Licht toe te laten in onze duistere wereld en in onze harten. Laten we 

daarom in deze tijd ons geloof aanwakkeren dat God echt het Licht is in 

de donkere nachten van onze wereld. 

 

Uitgelichte Kerk 
Ook onze Kerk in zijn geheel, de parochies, de mensen in en rondom 

onze kerken hebben het Licht nodig dat alle duisternis verdrijft. Met 

Kerstmis mogen wij als Kerkgemeenschap ons aan dit goddelijk Licht 

verwarmen en willen we het vooral helder laten schijnen. Om dit ook 

zichtbaar te maken zal onze parochiekerk van Waver, in het midden van 

de heilige nacht, letterlijk uitgelicht worden. 

 

 

   KERSTBIECHT 
 

 Donderdag 19 december tussen 19.30 uur en 20.30 

uur:  bij pastoor en vreemde biechtvader. 

 Zaterdag 21 december tussen 17 uur en 17.30 uur: 

alleen bij pastoor 

 

 

   HOOGFEEST VAN KERSTMIS 

    Woensdag 25 december om 11 uur 
 

 Plechtige Hoogmis  

 Opgeluisterd door het gemengd koor ‘Pastorale’ 

o.l.v. Greet Liekens 

 Kinderen kunnen lichtjes aanbrengen voor het 

Jezuskind in de kribbe  
 

 

 



MIDDERNACHTMIS IN SFEERVOL LICHT 

 

Dinsdag 24 december om 24 uur 
 

Onze echte Middernachtmis wordt opgeluisterd met Piano en 

zang door Evelyn De Bels, en met hoorngeschal door Robrecht 

Abts. Iemand die dat wenst mag ook gerust nog met een ander 

instrument een kerstlied ten gehore brengen. Maar er blijft ook 

plaats voor samenzang. 

 

Uitbeelding van het 

kerstevangelie  

door engelen, 

herders, soldaten, 

Maria en Jozef. 
 

Na de mis chocomelk 

of glühwein door 

Wapaje & Co. 
 

 
 

 

Kerk professioneel uitgelicht voor middernachtmis 
Met Kerstmis bevinden we ons eigenlijk op de vooravond van 

het jaar 2020. Daarom doen we dit jaar tijdens de 

middernachtmis iets extra. Vooral het kerstgebeuren, maar ook 

het mooie neogotische interieur van de kerk, zal professioneel 

worden uitgelicht. Dit zal helpen om ons in deze heilige nacht in 

de juiste stemming te brengen. 
 

 

KERSTMIS UITGELICHT  
in O.-L.-Vrouw-Waver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kind van het licht! 
Licht in de nacht! 
   Uitgelichte kerk! 


