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VOORPROGAMMA: 

 

Lied: Er is een roos 
 

Er is een roos ontsprongen uit ene wortelstam; 
die, lijk ons d'ouden zongen 

uit Jesse 't Leven nam; 
nu heeft zij bloem gebracht 

in 't midden van de winter, 

in 't midden van de nacht. 
 

O, rozenstruik, Maria, 
o alderpuurste Maagd; 

van u zingt Isaias 
van 't bloemken dat gij bracht; 

want eeuwig in Gods raad 
lag, dat gij 't Kind zoudt baren 

tot alder wereld baat. 
 

Wij bidden u van harte 
om 't Kind dat op u loech 

om deez' lief bloemkes smarten 
die het voor ons verdroeg; 

wil ons toch hulpe zijn 

dat wij u mogen maken 
een woning fraai en fijn. 

 
Lied: Nu zijt wellekome 

 
Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer, 

Gij komt van al zo hoge, van al zo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 

Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer 
Kyrie-eleis 
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Christe Kyrieleison laat ons zingen blij 

daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij 
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht 

van een maged reine, die hoog moet zijn geacht. 
Kyrie-eleis. 

 
D’herders op de velden hoorden een nieuw lied 

dat Jezus was geboren zij wisten ’t niet. 
Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar 

Bethl’hem is de stede waar ’t is geschied voorwaar. 
Kyrie-eleis 

 

 
Lied: God rest you merry gentleman 

 
God rest you merry, gentlemen, 

Let nothing you dismay, 
For Jezus Christ our saviour 

Was born upon this day, 
To save us all from Satan’s power 

When we were gone astray: 
 

Refrein:  
O tidings of comfort and joy,  

O tidings of comfort and joy. 
 

From God our heav’nly Father 

A blessed angel came, 
And unto certain shepherds 

Brought tidings of the same, 
How that in Bethlehem was born 

The Son of God by name: 
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Refrein: 

O tidings of comfort and joy,  
O tidings of comfort and joy. 

 
The shepherds at those tidings 

Rejoicèd much in mind, 
And left their flocks a-feeding, 

In tempest, storm and wind, 
And went to Bethlehem straightway 

This blessèd babe to find: 
Refrein: 

 

But when to Bethlehem they came, 
Whereat this infant lay, 

They found him in a manger, 
Where oxen feed on hay; 

His mother Mary kneeling, 
Unto the Lord did pray: 

Refrein: 
 

 
OPENINGSLIED: Wij komen tezamen 

 
Wij komen tezamen onder ‘t sterreblinken  

een lied moet weerklinken voor Bethlehem. 
Christus geboren zingen d’engelen koren. 

 

Refrein:  
Venite adoremus, Venite adoremus,  

Venite adoremus, Dominum 
 

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre, 
Zij volgden zijn sterre naar Bethlehem. 

Herders en wijzen komen Jezus prijzen.  Refrein 
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Ook wij uitverkoren mogen U begroeten 

En kussen uw voeten, Emmanuël. 
Wij willen geven hart en geest en leven.  Refrein 

 
 

Kruisteken en groet 
 

Woord ter inleiding 
 

Schuldbelijdenis 
 

Wij zingen om ontferming: Kyrie 
Kyrie eleison 

Christe eleison 
Kyrie eleison  

 

Gloria 
 

Gloria in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus bonae voluntatis 

laudamus Te, 
benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te. 

Gratias agimus Tibi propter magnam gloriam tuam. 
Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens. 

Domine, Fili unigenite, Jesu Christe. 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris 

Qui Tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Qui Tollis peccata mundi, 

suscipe deprecationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris,  

miserere nobis 

quoniam Tu solus sanctus, Tu solus Dominus 
Tu solus Altissimus, Jesu Christe 

cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris, Amen 
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Openingsgebed. 

 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

 
Eerste lezing: (Jes. 9, 1-3. 5-6) 

Uit de Profeet Jesaja 
 

Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht; 
een licht straalt over hen die wonen in het land van 

doodse duisternis. Gij hebt hun blijdschap 

vermeerderd, hun vreugde vergroot. Voor uw 
aanschijn zijn zij vol vreugde, een vreugde als die om 

de oogst, als die van mensen die jubelen bij het 
verdelen van de buit. Want het juk dat zwaar op het 

volk drukte, de stang op hun schouders, en de stok 
van hun drijvers, gij hebt ze stuk gebroken als op de 

dagen van Midjan. 
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. Een grote 
macht en een onbeperkte welvaart zullen toevallen aan 

Davids troon en aan zijn koninkrijk, zodat het 
gegrondvest zal zijn en stevig opgebouwd op recht en 

gerechtigheid, van nu af tot in eeuwigheid. De ijver 

van de Heer der hemelse machten brengt het tot 
stand.  

Woord van de Heer. 
Wij danken God.  
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Antwoordpsalm: Psalm 98 

 
Refrein:  

Licht straalt heden over ons: 
de Heer is geboren (2x). 

 
Zingt voor de Heer een nieuw lied, 

want wonderen heeft Hij gedaan; 
triomf heeft zijn hand Hem gebracht, 

overwinning zijn heilige arm.    Refrein 
 

De Heer openbaarde zijn heil; 

Hij heeft voor de ogen der volken onthuld zijn  
gerechtigheid, zijn goedheid, zijn trouw, 

bleef Hij jegens het huis Israël indachtig. Refrein 
 

Juich, aarde alom voor de Heer, 
juich aarde alom, voor de Heer,  

zet de zang in, speelt op de snaren, 
juich aarde alom, voor de Heer.   Refrein 

 
 

Tweede lezing (Tit. 2, 11-14) 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus 

 
Dierbare, de genade van God, bron van heil voor alle 

mensen, is op aarde verschenen. 

Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te 
verzaken en bezonnen, rechtvaardig en vroom te 

leven in deze tijd, terwijl wij uitzien naar de zalige 
vervulling van onze hoop, de openbaring van de 

heerlijkheid van onze grote God en heiland Christus 
Jezus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van 

alle ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot 
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zijn eigen volk, gereinigd van zonde, vol ijver voor alle 

goeds. 
Woord van de Heer. 

Wij danken God.  
 

 
Allen gaan staan 

 
A.: Halleluja, halleluja! 

V.: Ik verkondig u een tijding van vreugde; 
heden is u een Redder geboren,  

Christus de Heer. 
A.: Halleluja, halleluja! 
 

 

Evangelie: (Luc. 2: 1-14) 
 

De Heer zij met u. 
En met uw geest. 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Lucas. 
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. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius 

landvoogd van Syrië was. 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, 
Bethlehem geheten, om zich te laten inschrijven, 

samen met Maria zijn verloofde die zwanger was. 
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Terwijl zij daar 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.” 

Woord van de Heer. 
Wij danken God.  

 
 

 
Acclamatie: Kind ons geboren, Zoon ons gegeven  

 

Kind ons geboren, zoon ons gegeven 
God onbedwingbaar, vader voor eeuwig 

Koning van de vrede. 
Kind ons geboren, zoon ons gegeven 

God onbedwingbaar, vader voor eeuwig 
Koning van de vrede. 

 



10 

Overweging 

 
Geloofsbelijdenis (Gezongen) 

 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van 

hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, 
onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder 
Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 

die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen 
uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de 

rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar 

zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke 

kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving 
van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het 

eeuwige leven.  
Allen: Amen. 

 
Voorbeden 

 
Na elke voorbede wordt gezongen 

 
Heer, ontferm U, 

Heer, ontferm U, 
Heer, ontferm U. 

 

 
DIENST VAN DE TAFEL 

 
-tafel wordt klaargemaakt 

- Aan het eind van de viering is er gelegenheid tot 
collecte in de mandjes onder de beelden van Thomas 

en Maria. 
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Tijdens de collecte zingt het koor: 

Entre le boeuf et l’ãne gris 
 

Entre le Boeuf et l’ãne gris, 
Dort, dort dort le petit fils, 

Mille anges divins, mille séraphins, 
Volent à l’entour de ce Dieu d’amour. 

 
Tussen de os en de grijze ezel 

Slaapt, slaapt, slaapt een kleine jongen 

Duizend heilige engelen, duizend serafijnen  

omringen deze liefdevolle God. 

 

Entre les deux bras de Marie, 

Dort, dort dort le petit fils, 
Mille anges divins, mille séraphins, 

Volent à l’entour de ce Dieu d’amour. 
 
Tussen de armen van Maria 

Slaapt, slaapt, slaapt de vrucht van leven 

Duizend heilige engelen, duizend serafijnen  

omringen deze liefdevolle God. 

 
Entre les roses et les lis, 

Dort, dort dort le petit fils, 
Mille anges divins, mille séraphins, 

Volent à l’entour de ce Dieu d’amour. 
 
Tussen de rozen en de lelies 

Slaapt, slaapt, slaapt de kleine jongen 

Duizend heilige engelen, duizend serafijnen  

omringen deze liefdevolle God. 

 

 
GEBED OVER DE GAVEN 
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PREFATIE  

 
V.: De Heer zal bij u zijn.  

A.: De Heer zal u bewaren. 
V.: Verheft uw hart. 

A.: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V.: Brengen wij dank aan de heer, onze God. 

A.: Hij is onze dankbaarheid waardig 
 

V.: 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; 
zichtbaar zijt Gij 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. 
 

K. Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in 

excelsis. 
 

Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping 

moet U wel prijzen, want door Jezus Christus, uw 
Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig, in 

de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig U 
een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en 

talen; want van oost tot west moet door een zuivere 
offergave hulde worden gebracht aan uw Naam. 
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Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze 
aan U toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze 

te heiligen door uw Geest, en ze Lichaam en Bloed te 
doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op 

wiens woord wij deze geheimen vieren. 
 

Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij 
brood en sprak daarover het dankgebed om uw Naam 

te verheerlijken. Toen brak Hij het brood, gaf het aan 
zijn leerlingen en zei: 

 

NEEMT EN EET HIERVAN U ALLEN, WANT DIT IS MIJN 
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een 

zegenbede om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem 
aan zijn leerlingen en zei:  

 
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.  

BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 
 

V.: Verkondigen wij het mysterie van het geloof: 
 

Acclamatie: (gezongen) 
 

Als wij dan eten van dit brood,   
En drinken uit deze beker, 

Verkondigen wij de dood des Heren 
Totdat Hij komt. 



14 

 

V.: Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en 
sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn 

verheffing aan uw rechterhand; zo staan wij vol 
verwachting op en voor zijn wederkomst, en bieden U 

vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. 
 

A.: Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op 
het offer van uw kerk, en wil er uw Zoon in 

herkennen, door wiens dood Gij ons met U 
verzoend hebt. 

 

V.: Geef dat wij mogen worden verkwikt door het 
nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van 

zijn heilige Geest opdat men ons in Christus zal zien 
worden tot één lichaam en één geest. 

 
A.: Moge Hij ons maken tot een blijvende 

offergave voor U: dan zullen wij het erfdeel 
verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met 

Maria, de heilige Maagd en Moeder van God; met 
de heilige Jozef, haar bruidegom; met uw 

apostelen en martelaren, en met allen die in uw 
heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. 

Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle 
mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, 

dat ons in handen is gegeven opdat wij met U 

worden verzoend. 
 

V.: Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in 

liefde en geloof: samen met uw dienaar Franciscus, 
onze paus en Johannes onze bisschop, met alle 

bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige 
volk dat Gij U hebt verworven. 
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A.: Wij vragen U, welwillend te staan tegenover 

de wensen van deze gemeenschap die hier bij U 
is, en waarvan Gij de Vader Zijt. Goede, God, 

breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van 
overal bijeen. 

Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat 
allen die U lief waren en die van hier zijn heen 

gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wijzelf 
hopen daar eens te mogen zijn, om met hen 

samen voor altijd te mogen genieten van uw 
heerlijkheid, door Christus onze Heer. In Hem 

schenkt Gij alles was goed is aan deze wereld. 

 
(gebeden) 

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. 
Amen. 
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Onze Vader (zingen) 

 
V.: Laten wij bidden tot 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 schulden 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade. 

Want van U is het Koninkrijk 
En de kracht en de heerlijkheid 

In eeuwigheid. Amen 
 

 
Vredesgebed  

 
 

Agnus Dei, 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

 

 
Uitnodiging tot de communie 
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Tijdens de communie zingt het koor: 

Stil in die nacht 
 

Stil in die nacht 
Werd zonder pracht 

Jezus in Bethlehem geboren 
Daar zongen engelen een lied 

Als nooit te voren 
Een lied op een wondermooie wijs 

Kyrieleis. 
 

Stil in die nacht 

Klonk er heel zacht 
‘vrede op aarde in de mensen 

Herders en wijzen, 
Zij kwamen met hun wensen 

En zochten naar Hem 
In een paleis 

Kyrieleis 
 

Stil in die nacht 
Werd er volbracht 

’t geen men eens zag in visioenen 
Hij kwam daar naar d’aarde 

Tot redding van miljoenen 
Op weg naar een heerlijk paradijs 

Kyrieleis 

 
 

SLOTGEBED 
 

MEDEDELINGEN 
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ZENDING EN ZEGEN 

 
 

(gezongen) 
V.: De levende zegene en behoede ons. 

De levende doe zijn aangezicht over ons lichten 
en zij ons genadig. 

De levende verheffe zijn aangezicht over ons  
en geve ons vrede. 

 
A.: Zegen ons en behoed ons,  

doe lichten over ons uw aangezicht  

en wees ons genadig. 
Zegen ons en behoed ons,  

doe lichten over ons uw aangezicht  
en geef ons vrede. 

 
Zegene ons de menslievende God,  

Hij die voor ons is: Vader, Zoon en heilige Geest.  
 

En gaan wij van hier heen in vrede… 
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SLOTLIED: Transeamus usque Bethlehem 

 

Transeamus usque Bethlehem 

et videamus hoc verbum quod factum est. 

Mariam et Joseph et Infantem positum in praesepio. 

Transeamus, audiamus multitudinem 

militiae coelestis laudantium Deum, 

Mariam et Joseph et Infantem 

positum in praesepio. 

Gloria, Gloria in Excelsis Deo. 

Gloria, Gloria et in terra pax hominibus. 

Bonae voluntatis, et in terra pax. 

Transeamus et videamus quod factum est. 
 

Vertaling: 

Laat ons naar Bethlehem gaan 

en zien dat dit woord is geschied 

Maria en Jozef en het Kind, 

in een kribbe gelegd 

Laat ons gaan aanhoren de menigte 

van hemelse heerscharen die God loven, 

Maria en Jozef en het Kind, 

in een kribbe gelegd. 

Ere, Ere zij God in den Hoge 

Ere, Ere en vrede op aarde voor de mensen 

van goede wil, en vrede op aarde 

Laat ons gaan en zien wat gebeurd is. 
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Bezinning 
De Stal 

 

Een stal waar men de Liefde vindt  

die mens geworden is. 

De herders die door weer en wind, 

ontsnapt aan duisternis 

en door een lieve ster geleid, 

bedeesd de stal ingaan. 

Ze voelen zich als ingewijd 

In een vernieuwd bestaan. 

 

Een kind dat hun zijn vrede biedt, 

zijn heil, zijn koninkrijk.  

Geweld of onrecht heerst er niet 

en allen zijn gelijk. 

Gelijk in d’ogen van een God 

van zo nabij gezien. 

Men houdt er zich aan zijn gebod, 

Verheugd als nooit voordien. 

 

Heer, leer ons Kerstmis te verstaan 

zoals die herders toen. 

Bevestig in ons hart voortaan 

de troost van dit visioen. 

Leer ons dat eenvoud kan volstaan: 

God eren in een kind, 

Voor al wie, van zijn schuld ontdaan, 

de stal van Kerstmis vindt. 

 

Piet Thomas 


