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VOORPROGRAMMA 

 

Er is een roos ontsprongen. 
  

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 in 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 zou 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. 

 

  
Al wie dolend in het donker. 

 

Al wie dolend in het donker in de holte van de nacht. 

En verlangend naar een wonder op een nieuwe morgen wacht. 

Vrijheid wordt aan u verkondigd door een koning zonder macht. 
 

Onze lasten zal Hij dragen onze onmacht tot ter dood 

geeft als antwoord op ons vragen ons zichzelf als levensbrood. 

Nieuwe vrede zal er dagen liefde straalt als morgenrood. 
 

Tot de grote zal Hij spreken, even weerloos als een lam, 

het geknakte riet niet breken, Hij bewaakt de kleine vlam. 

Hoort en ziet het levend teken van een God die tot ons kwam. 
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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 Kyri'eleison, laat ons zingen blij, 

 Daarmed' ook onze leisen beginnen vrij! 

 Jezus 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 Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 

Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar 

Beth'lem is de stede daar is 't geschied voorwaar;  Kyrieleis 
 

  D' heilige drie Koon'gen uit zo verre land, 

  Zij zochten onze Here met offerhand. 

 Z' offerden ootmoedelijk myr', wierook ende goud 

 't Ere van den Kinde dat alle ding behoudt;  Kyrieleis 
 

 

 

 
 

OPENING VAN DE VIERING 
 

   
Intredelied: Wij komen tezamen. 
 

Wij komen tezamen, onder 't sterreblinken  

Een lied moet weerklinken voor Bethlehem 

Christus geboren zingen d'engelen koren. 

Venite adoremus, venite adoremus 

    Venite adoremus, Dominum. 
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Drie wijzen met wierook,  

kwamen er van verre, 

zij volgden zijn Sterre naar Bethlehem. 

Herders en wijzen komen Jezus prijzen. 

Venite adoremus, venite adoremus 

    Venite adoremus, Dominum. 

 
Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten 

en kussen Uw voeten Emmanuël 

Wij willen geven, hart en geest en leven. 

Venite adoremus, venite adoremus 

    Venite adoremus, Dominum. 

 

 
 

 

 

   Welkomstwoord  

 
 

 

 
 

Schuldbelijdenis 

Ik beleid voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik 

gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn 

schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek 

ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, 

broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 
 

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  

onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven.  Amen. 
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Heer ontferm U 
 

Heer ontferm U       -  Heer ontferm U -  Heer ontferm U 

Christus ontferm U  -  Christus ontferm U   -  Christus ontferm U   

Heer ontferm U     -  Heer ontferm U       -  Heer ontferm U 

               

 
 

        Eer zij God in onze dagen. 
 

Eer zij God in deze dagen  eer zij God in deze tijd 

mensen van het welbehagen roept op aarde vrede uit. 

Gloria, in excelsis Deo   -   Gloria, in excelsis Deo. 

 

Eer zij God, die onze Vader en die onze Koning is 

Eer zij God, die op de aarde naar ons toegekomen is. 

Gloria, in excelsis Deo  -  Gloria, in excelsis Deo. 

 

Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs, 

geef in onze levensdagen peis en vreˆ kyrieleis. 

Gloria in excelsis Deo  -  Gloria in excelsis Deo. 

 

 

 

Gebed    Laat ons bidden:  
 

Heer, onze God, niemand heeft U ooit gezien. 

In uw Zoon Jezus zijt Gij ons nabijgekomen; 

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 en onze Heer, 

die met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.  Amen. 
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Dienst van het Woord 

 

Eerste Lezing: uit de profeet  Jesaja   9, 1-3.5-6  

Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht; een licht  

straalt over hen die wonen in het land van de 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 gebouwd op recht en gerechtigheid, van nu af tot in 

eeuwigheid. De ijver van de Heer der hemelse machten brengt het 

tot stand.  

     Zo spreekt de Heer. .   
 

 

 

Tussenzang :  Zingt een nieuw lied.  
 

Refrein: Zingt een nieuw lied, alle landen. 

 Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam. 
 

Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen, 

Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam. 

Treedt in zijn tempel met uw offeranden, 

kondigt zijn roem bij de heidenen aan.  R. 
 

Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen. 

Aarde en lucht komen vers uit zijn hand, 

schoonheid en kracht vergezellen Hem beide: 

wild is de zee en tevreden het land.   R. 
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Roept tot de volkeren: God is de Koning, 

Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht, 

Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel, 

alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd.  R. 
 

Juicht wat in zee leeft, of leeft op de velden: 

ziet, uw Verlosser gaat komen, weest blij! 

Wuift alle bomen der wouden, verwelkomt 

juichend uw Koning, want Hij is nabij!  R. 

  
 

Tweede lezing  

uit de brief van de H. apostel Paulus aan Titus   (2, 11-14) 
  

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 zijn eigen 

volk, gereinigd van de zonde, vol ijver voor alle goeds.  

 

Zo spreekt de Heer…  

 

  
   

                                                                               Halleluja,   Halleluja ! 

Halleluja,  Halleluja ! 

Ik verkondig U een tijding van vreugde: 

heden is U een Redder geboren, Christus de Heer. 

    Halleluja,  Halleluja! 
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Evangelielezing: Lucas  2,  1-20 

 

 
Christus' geboorte 

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 Nazareth naar Judea, naar de 

stad van David, Bethlehem geheten, om zich te laten inschrijven, 

samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. 

 
  

  Maria die zoude naar Bethlehem gaan 

  Kerstavond voor de noene: 

  Sint Jozef zoud’al met haar gaan 

  Om haar gezelschap te hoeden. 

 

 

 

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. 

 

 

  ’t Is geboren het Godd’lijk kind 

  Komt, herders speelt op uw feestschalmeien 

  ’t Is geboren het Godd’lijk kind 

    Dat ons allen zo teer bemint. 
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De herders 

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.  

 

  Herders, Hij is geboren,  

  in ’t midden van de nacht 

  Die zo lang van te voren,  

  de wereld heeft verwacht. 

  Vrolijk, o herderkens, zongen ons d’engelkens 

  Zongen met blijde stem, haast u naar Bethlehem. 
 

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.  
 

Zodra de engelen weer van hen waren heengegaan naar de hemel, 

zeiden de herders tot elkaar: Kom, laten we naar Bethlehem gaan 

om te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons heeft bekend 

gemaakt.  

Ze haasten zich er heen en vonden Maria en Jozef en het 

pasgeboren kind, dat in de kribbe lag. Toen ze dit gezien hadden, 

maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was. Allen die het 

hoorden, stonden verwonderd over hetgeen de herders hun 

verhaalden. 
 

Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij 

zichzelf. De herders keerden terug, terwijl zij God verheerlijkten 

en loofden om alles wat zij gehoord en gezien hadden; het was juist 

zoals hun gezegd was....   
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Acclamatie na het evangelie 

  U komt de lof toe, U het gezang 

   U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest 

In alle eeuwen der eeuwen. 

 

   

 Overweging  -  Pastor Tol            

 
Geloofsbelijdenis 

 

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en 

aardeaarde 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 eeuwig leven.  Amen. 
 

Voorbede  

Laten we bidden tot God om doorbraak van zijn licht,  

onstuitbaar zoals een kind geboren wordt. 
 

-Dat Gods licht moge doorbreken in onszelf,  

in hen die ons dierbaar zijn, in onze kinderen. Laat ons bidden… 
 

-Dat Gods licht moge doorbreken in onze zorg om de schepping,  

in onze omgang met anderen, in al wat wij doen en ondernemen.  

                                                                           Laat ons bidden… 
 

-Dat Gods licht moge doorbreken in onze Kerk,  

in haar dienst aan de wereld.    Laat ons bidden… 
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-Dat Gods licht moge doorbreken in onze samenleving,  

in de zorg voor de zwakkeren, in de verdeling van geld en goed,  

in het behoud van de vrede.    Laat ons bidden… 
 

-Dat Gods licht moge doorbreken in hen die teleurgesteld zijn,  

in mensen die verdrietig zijn, in allen die geen uitkomst zien. 

        Laat ons bidden… 
 

-Dat Gods licht moge doorbreken in hen die ons ontvielen. 

  Laat ons bidden… 
 

God, Gij die ons hoort, wees God-met-ons omwille van Jezus,  

uw Woord aan de wereld, uw ware Licht.  Amen. 

 

PAROCHIE – INTENTIES 
 

Laten wij in ons gebed vragen aan God om zegen voor onze 

zieken: thuis, in het ziekenhuis en verpleeghuis, om kracht en 

sterkte voor hen en hun huisgenoten,. In het bijzonder voor:  

• Riet Dekker,  * Jan Timmer,  * Grad en Toon Rijnders, * Sjaan Duineveld, 

*  Annelies de Beer . 

                                 Laat ons bidden… 

 

 Bidden wij ook voor diegenen die kortgeleden van ons zijn 

 heengegaan:  

* Bets Pirovano-Niesten, * Pastor Tol,  * Tinie Bakker-Heiblom,  

* Alie de Snaijer–Tesselaar,  * Jaap Rumping Sr.,  * Corrie van der Zon-

 Wijker,  * An van der Lem-van Wetering,  * Annie Schelvis-Niesten.  

 

 

 Bidden wij voor diegenen waarvoor een intentie is opgegeven:  

 in het bijzonder voor *  Piet van der Wijst,  *  Nico Dekker,   

* Antonia Anna Maria Joosten – Bakker, *  Bert en Wil Kors,   

* Henk en Roos Elst-Lafeber,  * Overl. ouders Langendijk - Bakkum & Zn. 

*  Jan Kramer  en overl. ouders Nieman – Winkelhuijzen,  *  Kees Sijm,   

* Lies Pirovano,  * Fam. Bijman – van der Veer en kinderen. 
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*  Willem Vessies, * Johannes Christiaan Beliën en Annie Beliën– Nijman; 

* Overl. ouders Henk Bart en Rie Bart – Leuring;  

* Overl. ouders Hulscher – de Wit en overl. zonen en dochters;  

* Riet Timmer-Niesten. 
 

Laat ons bidden uit dankbaarheid voor wat deze dierbaren voor ons 

en onze geloofsgemeenschap betekend hebben en dat wij hen en  

allen uit ons midden in herinnering houden die gestorven zijn.  

Dat zij mogen leven in Gods eeuwig licht.  

 

 Wij bidden ook om zegen over alle niet bij naam genoemde 

 zieke/overleden parochianen.       Laat ons bidden… 
        

Bidden wij ook enkele ogenblikken in stilte 

om onze eigen intenties aan God voor te leggen. 

 

God, U die ons hoort, 

wees God-met-ons omwille van Jezus, 

uw Woord aan de wereld, uw ware Licht. Amen. 
 

 

Collecte-aankondiging 
  

Terwijl het altaar wordt klaargemaakt met de gaven van brood en wijn,, 

is er gelegenheid om deel te nemen aan de collecte. 

Dank u wel voor uw teken van dankbaarheid 

waarmee wij onze geloofsgemeenschap kunnen onderhouden. 
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Collectelied: Het was een Maged uitverkoren. 
 

Het was een maged uitverkoren,  

Daar Jezus af wou zijn geboren. 
 

Refrein: Dies ben ik vro, o, o, o, o, benedicamus Domino. 
 

Te Nazareth al in die stede, 

Daar was een maged rein van zeden. R. 
 

Om haar Gods wil te gaan verkonden 

Werd d’ engel Gabriël gezonden.  R. 
 

“Wees niet bevreesd, gij maagd vol ere, 

De moeder zult gij zijn des Heren”. R.  
 

“De Heil’- ge Geest zal tot u kommen, 

Gelijk de dauw valt op de blommen.” R. 
 

Maria viel op hare knieën: 

“Dat ’s-Heren wil aan mij geschiede.” R.  

 

 
 
      

Dienst van de Eucharistie 
 

 

 
 
 
 

Bid broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden, 

door God, de almachtige Vader. 
 

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. 
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Gebed over de gaven   Laat ons bidden: 
 

Heer, aanvaard deze gaven van brood en wijn  

als een teken van onze dankbaarheid en onze wederliefde.   

Want Gij hebt ons het eerst bemind in Jezus Christus, uw 

mensgeworden Zoon, die met U leeft in eeuwigheid.  Amen. 
 

EUCHARISTISCH GEBED 
 

De Heer zal bij u zijn  -  De Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart -  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

                                   -   Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

 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. 

In het mysterie van zijn geboorte dat wij heden vieren, is Hij die 

als God onzichtbaar is, zichtbaar onder ons verschenen; vóór alle 

tijden geboren uit de Vader is Hij onze tijd binnengegaan. Wat 

vervallen is richt Hij weer op, heel de schepping wordt hersteld en 

de verdwaalde mens roept Hij terug naar het Koninkrijk der 

hemelen. Daarom, met alle engelen loven wij U en zingen vol 

vreugde:  

            
                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. 
  

 

Ja waarlijk, heilig zijt Gij, Vader, Gij zijt de bron, uit U stroomt alle 

heiligheid. Stort uw Geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons 

geheiligd worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, uw Zoon. 
 



 16 

 

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam 

Hij het brood in zijn handen, dankte U, brak het om het te verdelen 

onder zijn leerlingen, en sprak:  

neemt en eet hiervan gij allen, 

want dit is mijn lichaam, 

dat voor u gegeven wordt. 
 

Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen,  

dankte U opnieuw, reikte hem over aan zijn leerlingen, en sprak:  
 

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. 
 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof 
 

Als wij dan eten van dit brood,  

en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij, de dood des Heren,  

tot dat hij komt. 
 

Daarom  gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon 

is gestorven en verrezen, heilige Vader, en wij bieden U aan 

wat Hij ons heeft gegeven: dit brood dat leven geeft en deze 

beker die ons redde van de dood. 
  

Wij danken U omdat Gij, sinds die dag, ons waardig hebt 

bevonden voor uw aanschijn te treden en U dit offer te 

bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het Lichaam en het 

Bloed van uw eerstgeboren Zoon, en vragen U met aandrang dat 

wij naar elkaar toe groeien door de kracht van uw heilige Geest. 
 

Gedenk dan uw Kerk, Heer, over de hele aarde, voltooi uw 

liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus 

Franciscus, onze bisschop Johannes; en allen die Gij tot uw 

dienst hebt geroepen. 
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Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn 

gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle 

mensen die gestorven zijn: neem hen op in uw barmhartigheid en 

laat hen treden in die luister van uw aanschijn. 

Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij, met de maagd 

Maria, de moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef haar 

bruidegom, met zijn apostelen en met allen die op deze aarde 

leefden in uw welbehagen delen in uw eeuwig leven. Dan zal de 

lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van 

uw geliefde Zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid. 
  

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 de eeuwigheid.  Amen. 
 

 

Laten we bidden tot God onze Vader  

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 

Onze Vader 

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 vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in 

beproeving maar verlos ons van het kwade.  Amen. 
 

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. 
 

Want van U is het Koninkrijk, 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid.   Amen. 
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Vredeswens 
 

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.  

 

 
 

 

       Lam Gods.  
    

    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.  
 

 

 

Uitnodiging tot de Communie. 

Zalig zij, die genodigd zijn aan de Maaltijd des Heren. 

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 

 

Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 

maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. 

          De vrede des Heren zij altijd met u. 

                            En met uw geest.  

                       De vrede van Christus. 
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Communielied: Geen wieg voor een Koning 
 

Geen wieg voor een koning, een kribbe alleen,  

geen plaats in een woning voor’t kindeke klein,  

de sterren, zij straalden, verspreiden hun pracht,  

toen Jezus zou komen in donkere nacht. 

 

De os en de ezel hebt gij wel gehoord,  

toch heeft het uw vrede en rust niet gestoord,  

wij bidden U, Jezus, doe stralen het licht,  

en houd onze ogen naar U toe gericht. 

 

Gij zijt onze Koning, die komt met uw macht,  

uw dienst wordt op aarde in zwakheid volbracht.  

O kies toch uw woning met spoed in ons hart  

en schenk ons uw liefde, in blijdschap en smart. 

 
 

 Stille Nacht 
 

            Stille nacht, heilige nacht, Davids Zoon, lang verwacht. 

  Die miljoenen eens zaligen zal, 

  wordt geboren in Bethlehems stal.  

  Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer. 

 

  Hulploos Kind, Heilig Kind, dat zo trouw zondaars mint, 

  Ook voor mij hebt G' U rijkdom ontzegd, 

  Werdt  G' in stro en in doeken gelegd. 

   Leer m' U danken daarvoor. Leer m' U danken daarvoor. 

 

Stille nacht, heilige nacht, Heil en vreê wordt gebracht, 

Aan een wereld verloren in schuld; 

Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

Amen, Gode zij de-eer! Amen, Gode zij de-eer!. 
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Lied: De herdertjes. 
 

  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 beneên; 

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 lief’lijke 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. 
 

Och Kindje, och Kindje dat heden  

in ’t nederige stalletje kwaamt, 

 ach laat ons uw paden betreden, 

want Gij hebt de wereld beschaamd. 

Gij kwaamt om de wereld te winnen, 

de machtigste vijand te slaan; 

de kracht uwer liefde van binnen  

kan wereld noch hel weerstaan. 
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Communiegebed     Laat ons bidden: 
 

Heer, onze God, Gij hebt uw volk getroost en zijt ons tegemoet 

gekomen met Uw goedheid en Uw trouw. 

Wij danken U voor dit Kerstfeest, dat nieuwe hoop brengt 

in een wereld van vrede en gerechtigheid. 

Wij vragen dat iedereen op aarde de blijde boodschap mag 

vernemen, en eens Uw heerlijkheid aanschouwen 

in Jezus Christus, onze Heer. Amen. 

 

 
 

 

Beste mensen, het bestuur heeft in samenspraak met de 

pastoraatsgroep besloten om:  

de vieringen in Sancta Maria 

tot en met 17 januari 2021 op te schorten. 

Wij vinden het niet verantwoord om u naar Sancta Maria 

te laten komen waarbij iedereen de kans loopt om besmet 

te worden nu er zo ontzettend veel mensen in Nederland en 

in onze omgeving besmet zijn. Wij begrijpen uw 

teleurstelling maar wij zijn van mening dat wij de wens  

"Een gezond 2021" ook moeten uitvoeren. 

 
  

Wij hebben op het Goede Raad kanaal op YouTube de 

Eucharistieviering van 24 december 2017 neergezet waarin pastor 

Gerard Tol voorging. 

Zij die E-mail hebben, kunnen via  onze eigen website deze viering 

volgen. Klik en kopieer onderstaande link en zet deze regel in het 

zoekveld van internet: www.onzelievevrouwvangoederaad.nl  

 

  

http://www.onzelievevrouwvangoederaad.nl/
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ZEGENBEDE 

 

Slotlied: Midden  in de winternacht. 

 

 Midden in de winternacht ging de hemel open. 

 Die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen. 

 Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet? 

 Laat de citers slaan; blaast uw fluiten aan; 

 laat de bel, laat de trom, laat de bel-trom horen: 

 Christus is geboren! 

 

  Vrede was het overal, wilde dieren kwamen 

 bij de schapen in de stal en zij speelden samen. 

 Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet? 

 Laat de citers slaan; blaast uw fluiten aan: 

 laat de bel, laat de trom, laat de bel-trom horen: 

  Christus is geboren! 

 

  Ondanks winter, sneeuw en ijs, bloeien alle bomen, 

 want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 

 Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet? 

 Laat de citers slaan; blaast uw fluiten aan; 

 laat de bel, laat de trom, laat de bel-trom horen: 

 Christus is geboren. 

 

  Ziet, reeds staat de morgenster stralend in het duister, 

 want de dag is niet meer ver, bode van de luister 

 die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan;  

 laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom,  

 keere om, keere om, laat de bel-trom horen: 

  Christus is geboren! 
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Slotgedachte 
 

Wij wensen dat wij omwille van Kerstmis,  

VREDE zouden sluiten,  

en ons van GOEDE WIL zouden zijn. 

Moge Jezus ons naar de echte vrede begeleiden. 

 

Aan iedereen  een … 

 

 

  

Zalig  Kerstfeest 

 

  en  een  

 

Gezegend  Nieuwjaar. 

 
  

 

 

 

 

 

  
      

 

  


