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Vooraf: Al wie dolend in het donker 
Al wie dolend in het donker in de holte van de nacht 
en verlangend naar een wonder op de nieuwe morgenwacht: 
Vrijheid wordt aan U verkondigd door een koning zonder macht. 
 
Onze lasten zal Hij dragen onze onmacht totterdood 
geef als antwoord op ons vragen ons zichzelf als levensbrood 
nieuwe vrede zal er dagen liefde straalt als morgenrood. 
 
Tot de groten 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 
 
Dor en droog geworden aarde die om dauw en regen vraagt 
dode mens die snakt naar adem wereld die om toekomst vraagt: 
zie mijn Zoon, de nieuwe Adam, die mijn welbehagen draagt. 
 
Lied: Het licht van verlangen 
Er staat aan de hemel een grote ster, 
die brengt ons een boodschap van lichtjaren ver. 
Het licht van verlangen stuurt mensen op reis. 
Ze zoeken een koning of zijn ze niet wijs? 2x 
 
Ze volgen hun hart tot over de grens 
en komen verwonderd terecht bij een mens.  
Ze zien dat in Hem een wereld begint, 
waar liefde dwaasheid overwint. 2x 
 
Ze maken een buiging en knielen neer: 
hun koning is klein, maar hij is zoveel meer. 
Zie je een ster in een donkere nacht  
dan weet je dat ergens op jou wordt gewacht! 2x 
 
Openingslied: Wij komen tezamen 
Wij komen tezamen onder 't sterre-blinken 
een lied moet weerklinken voor Bethlehem 
Christus geboren zingen d'engelenkoren 
 
Keervers:  Kom laten wij aanbidden, kom laten wij aanbidden,  
  kom laten wij aanbidden, die Koning.  
 
Drie wijzen met wierook kwamen er van verre 
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem 
herders en wijzen komen Jezus prijzen Keervers: 
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Ook wij uitverkoren mogen U begroeten 
en kussen uw voeten Emmanuel 
wij willen geven hart en geest en leven Keervers: 
 

Kruisteken – opening 
 

Inleiding: Welkom 
Wees welkom op deze dag 
waar vandaan u ook komt, 
wie u ook bent, 
wat u ook bezighoudt en beroert, 
wees welkom, 
mensen van goede wil 
rond een kind dat wordt geboren: 
weerloos, machteloos, 
enkel toekomst, geheel en al belofte... 
 
Wees welkom deze avond 
wat u hier ook naar toe heeft gedreven 
wat u hier ook komt zoeken, 
ik hoop dat u vindt wat u zoekt: 
uitzicht, hoop, vertrouwen, licht en vrede  
en de onschuld van een kind... 
 
Wees welkom in deze kerstviering 
u die naar hier bent gekomen 
om samen te zijn met elkaar 
om te zingen, om te bidden, 
om te luisteren naar oude verhalen, 
om te doen als een kind, 
om al spelend en zingend, al biddend en dromend 
onszelf terug te vinden... 
Wees heel hartelijk welkom! 
 
Schuldbelijdenis:  
V.: We hebben licht gemaakt. 
vlammen, dansend in het duister. 
Het licht van deze nacht stopt geen oorlogen, 
het maakt geen heiligen van ons. 
Maar het wakkert het vuur van de hunkering aan, 
het verlangen naar, het worstelen met, 
het geloven in een betere wereld. 
Allen: Zo'n wereld krijgt pas kansen 
als we plaats maken. 
Want vaak nemen we zelf zóveel plaats in, 
dat er geen ruimte meer over is. 
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Geen ruimte voor anderen, 
laat staan voor God. 
 
Heer, haal ons uit het centrum, 
zie ons en heb mededogen, met ons. 
met ons en met onze dolgedraaide wereld. 
Wek uw kracht, 
maak ons sterk, 
kom ons bevrijden. 
 
Gloria: Het lied van de geboorte 
De lucht is een wonder van schaduw naar licht 
de aarde daar onder gaat open en dicht 
een kind wordt geboren God weet waar vandaan 
misschien is zijn naam wel te horen. Refrein: Gloria, gloria, gloria 
 

Het schiet door het slapen van sterren en vuur 
wij worden ontwapend en dit is het uur 
een kind wordt geboren en huilt om bestaan 
misschien is zijn naam wel te horen. Refrein: 
 

De stomme vindt woorden, de blinde ziet weer 
de dove gaat horen, geen dood is er meer 
een kind wordt geboren en vrede breekt aan 
misschien is zijn naam wel te horen. Refrein: 
 

De nachten zijn dagen, de zeeën nieuw land 
de slang ligt verslagen, de wolf is een lam 
een kind wordt geboren en leven verstaan 
misschien is zijn naam wel te horen. Refrein:  
 
Openingsgebed 
 

Eerste lezing: Jesaja 9, 1-3.5-6   
L: Woord van de Heer – A: Wij danken God 
  
Tussenzang: Nu zijt wellekome 
Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer; 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 
Nu zij 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. 
Jezus is geboren in de heilige kerstnacht 
van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht: Kyrieleis. 
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D'herders op de velden hoorden een nieuw lied 
(dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet). 
Gaat aan geender straaten, en gij zult hem vinden klaar; 
Bet'lem is de stede, waar 't is geschied voorwaar: Kyrieleis. 
 
Evangelie: Lucas 2, 1-14 
V        De Heer zij met u. 
Allen:  En met uw geest. 
V       Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus 
 Christus volgens Lucas. 
Allen Lof zij U, Christus. 
 
In die dagen… 
 
Lied: Eer zij God in deze 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 toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo 
Gloria in excelsis Deo. 
 
Lam van God Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs. 
Geef in onze levens dagen 
peis en vree kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo 
Gloria in excelsis Deo. 
 
Preek 
 
Luisterlied: Een hemels vergezicht. 
De hemel raakt de aarde aan 
en even wordt het licht. 
De nacht verdwijnt, een droom verschijnt 
- een hemels vergezicht. 

Een engel geeft er woorden aan, 
spreekt van een Kind dat redt. 
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Dat zet de toon; er wordt een lied  
van vrede ingezet. 

Dan trekt het wolkendek weer dicht, 
het hemels koor verstomt. 
Geen engel meer, maar wel een Kind 
als teken van wat komt. 

Het teken van een nieuw begin, 
een weg die uitzicht biedt. 
Een uitweg uit de duisternis 
van wanhoop en verdriet. 

Waar mensen uitzien naar dat Kind 
en omzien naar elkaar, 
daar wordt de vrede af en toe 
een heel klein beetje waar. 

Daar kan een mens een engel zijn, 
een brenger van wat licht. 
De hemel raakt ons even aan 
- de droom krijgt een gezicht. 

 
Geloofsbelijdenis:  
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 eeuwig leven. Amen. 
 
Voorbeden:  
In deze kerstnacht willen we bidden voor onszelf: 
dat we niet vergeten op te staan voor de ander. 
Om een thuis te bieden aan hen die dat niet hebben. 
Dat zo iedereen mag ervaren wat we ons met kerst wensen; 
een tijd om de warmte en geborgenheid te voelen 
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van een ieder om hen heen. 
Laat ons zingend bidden: 
Acclamatie: God luister naar ons bidden, wees licht in deze nacht. 2x 
 
Bidden we voor die mensen 
voor wie Kerst een tijd is waar ze tegenop zien. 
Dat ze een welkom thuis mogen ervaren 
telkens als u zich openbaart: in een luisterend oor, 
een antwoord op hun vraag voor erkenning, 
het medeleven op een moeilijk moment. 
Laat ons zingend bidden: (acclamatie) 
 
Deze nacht willen we ook bidden voor iedereen 
die niet in staat is het kerstfeest te vieren 
zoals ze dat graag zouden willen. 
Omdat ze op de vlucht zijn, geen thuis hebben deze dagen. 
Wilt u bij hen zijn, met hen meegaan 
en zorgen voor een blijvend licht van hoop in deze dagen. 
Laat ons zingend bidden: (acclamatie) 
 
Intenties 
 
Collecte en ophalen eucharistische gaven 
  
Offerandelied: 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 lief'lijke vreugd; 
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de goede Sint-Josef, 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. 
 
Oproep tot gebed 
V:  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    
 

Eucharistisch gebed 
 
V.  De Heer zij met U. 
Allen: En met uw geest. 
V.  Verheft uw hart. 
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V.  Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Allen: 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 we 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: 
 
Heilig (gezongen) 
Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde 
van Uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge, Hosanna in den hoge, 
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Hosanna in den hoge, Hosanna in den hoge, 
Hosanna, hosanna. 
  
Gezegend Hij die komt, 
gezegend Hij die komt 
in de naam des Heren. 
Hosanna in den hoge, Hosanna in den hoge, 
Hosanna in den hoge, Hosanna in den hoge, 
Hosanna, hosanna, hosanna. 
 
V. 

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. 
Blijft dit doen om Mij te gedenken. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

Acclamatie: Kind ons geboren, Mens ons gegeven, 
   God onvoorstelbaar, Koning van vrede. 
 
V. 
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. 
Zó 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. 
 
Acclamatie: Kind ons geboren, Mens ons gegeven, 
   God onvoorstelbaar, Koning van vrede. 
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V. 
Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar 
liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze paus en 
Cornelis onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. 
 
Gedenk ook onze broeders en zusters 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 te zamen 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 eeuwige 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. 
Allen: Amen. 
 
Onze Vader (bidden) 
Voorganger: Laten wij bidden tot God onze Vader 

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 

Allen: 
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. 
 

V: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen,  
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,  
altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, 
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,  
de komst van onze Verlosser Jezus Christus.  
 

Allen: 
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
In eeuwigheid. 
 
Lam Gods  
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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   
  
Communie met instrumentaal en lied: 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, 
wordt G' op stro en in doeken gelegd. 
Leer m' U danken daarvoor, 
Leer m' U danken daarvoor. 
 
Stille nacht, heilige nacht! 
Vreed' en heil wordt gebracht 
aan een wereld verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 
  
Gebed na de communie 
  
Mededelingen 
  
Wegzending en zegen 
 
Slotlied: Midden in de winternacht 
Midden in de winternacht 
ging de hemel open 
die ons heil ter wereld bracht 
antwoord op ons hopen. 

Refrein: Elke vogel zingt zijn lied, 
         herders waarom zingt gij niet? 
         Laat de cithers slaan, 
         blaast uw fluiten aan, 
         laat de bel laat de trom 
         laat de beltrom horen, 
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         Christus is geboren. 
Vrede was het overal  
wilde dieren kwamen 
bij de schapen in de stal 
en zij speelden samen. Refrein: 
 
Ondanks winter sneeuw en ijs 
bloeien alle bomen 
want het aardse paradijs 
is vannacht gekomen.   Refrein: 
 
Ziet, reeds staat de morgenster 
stralend in het duister 
want de dag is niet meer ver 
bode van de luister. 
 

Refrein: 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 beltrom horen, 
         Christus is geboren. 

 

 
 
 
 
 

Het Themakoor zoekt nieuwe leden. 
De muziek van een aantal liederen die vandaag gezongen zijn, is 
gecomponeerd door de dirigent Johan Siemensma. 
Een aantal keer per jaar wordt in een viering in de kerk gezongen. Als 
de muziek u aanspreekt en u kunt zingen/bent goed bij stem: kom een 
keer langs op een repetitie op donderdagavond van 19.45 tot 21.30 uur 
in de pastorie van de Dominicuskerk. 
Graag vooraf contact met: Johan Siemensma (j.siemensma@hetnet.nl) 
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Kerstgedachte (evt. op binnen- of achterzijde, als niet past weglaten) 

’t is goed om te weten wat we hebben, 

een thuis met veiligheid en goede sfeer, 

met kaarsen en een goede maaltijd 

en met zo heel veel, heel veel meer. 

 

’t is goed te weten wat we hebben, 

aan overdaad, gevulde maag, 

maar of we ons gelukkig voelen, 

dat is en blijft een open vraag… 

 

’t is goed in vrijheid te kunnen leven, 

het hoogste goed, de diepste kracht, 

van waaruit het sterkste op kan bloeien, 

en waar de mensheid op wacht… 

 

’t is goed, dat wat je hebt te koesteren, 

het licht, de man, de vrouw, het kind, 

dit te behoeden, t beschermen, 

omdat je ’t zo bijzonder vindt… 

 

’t is goed te weten wat we hebben 

de liefde en de menselijkheid, 

en dat wij daaraan moeten werken, 

een opdracht in een kille tijd… 

 

’t is goed in het eigen hart te lezen, 

of men voldoende liefde geeft. 

de kracht, die bron, uit kan dragen 

en dan te voelen…dat men leeft… 

(Margreet van Hoorn) 

 


