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Voor de viering: 

 

Uit het duister 

 

1.Uit het duister hier gekomen 

mensen van de wereld nacht 

onbestemd verward in dromen 

niet vermoedend wie hen wacht 

zoekend of een woord opgaat 

als een ster van dageraad. 

 

2.In een sleur van ongenade 

in elkaar verward en blind 

slepen wij ons voort ten kwade 

als niet Eén ons zoekt en vindt. 

Als niet Gij de nacht bezweert 

onze gang ten goede keert. 

 

3.Nacht waarin zou zijn geboren 

die de naam heeft dat Gij redt- 

morgentaal in onze oren 

hemel op ons hoofd gezet 

ogenwenkend woord van U 

nieuw getijde dat is nu. 

 

4.Gij die nieuw zijt alle dagen 

bron en hartslag van de tijd, 

kunt Gij één moment verdragen 

dat Gij niet mijn toekomst zijt?- 

die gezegd hebt ‘Ik zal zijn” 

en ‘de dood zal niet meer zijn’. 

 

5.Zeg ons dat Gij niet zult slapen 

Eerste Stem die nimmer zweeg 

Zie de mens door U geschapen, 

waarom  zijn wij woest en leeg 

als de dood zo zwaar en dicht? 

Spreek ons open naar uw licht. 
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Wij komen tezamen 

 

Wij komen tezamen onder ’t sterrenblinken 

Een lied moet weerklinken voor Bethlehem. 

Christus geboren, zingen d’englenkoren. 

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. 

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. 

 

Openingszang: 

Koor: 

Heden zult gij zijn glorie aanschouwen, hier is uw God. 

Heden is onze Heiland geboren, Christus, de Heer. 

Heden zult gij zijn glorie aanschouwen, hier is uw God. 

 

God heeft gesproken Gij zijt mijn Zoon, 

Ik heb U heden voortgebracht. 

Koning zijt Gij op de dag van uw geboorte. 

 

Heden zult gij het Licht aanschouwen, hier is uw God. 

Heden is onze Heiland geboren, Christus de Heer. 

Licht van Licht uit de mensen genomen,  

Kind voor ons geboren, Zoon ons gegeven. 

Hij zal genoemd worden: vrede op aarde. 

 

Vrede op aarde voor alle mensen, ere zij God. 

Heden zult gij het Licht aanschouwen, hier is uw God. 
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Zoals de zeebodem bedekt is met water,  

zo zal de aarde met vrede bedekt zijn. 

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 

 

Vrede op aarde voor alle mensen, ere zij God. 

Heden zult gij het Licht aanschouwen, hier is uw God. 

 

Allen: 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,  

Kyrieleis. 

Ere zij God! 

 

Kruisteken – Woord van welkom 

 

Schuldbelijdenis 

A: Ik belijd 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. 

B: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  

onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven.  

A: Amen. 

 

Kyrie eleison – Missa Brevis – Jacob de Haan 

 

Kyrie eleison 

Christe eleison 

Kyrie eleison 

 

Heer, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 
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Gloria – Missa Brevis – Jacob de Haan 

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 caelestis, Deus 

Pater omnipotens. Domine Fili, 

unigenite, Iesu 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 Iesu Christe. Cum 

Sancto Spiritu, in gloria Dei 

Patris.  

Amen.    

Eer aan God in den hoge en vrede op 

aarde aan de mensen, die Hij 

liefheeft. Wij loven U. Wij prijzen en 

aanbidden U. Wij verheerlijken U en 

zeggen U dank voor uw grote 

heerlijkheid. Heer God, hemelse 

Koning, God, almachtige Vader.  

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus 

Christus. Heer God, Lam Gods, 

Zoon van de Vader. Gij die 

wegneemt de zonden der wereld, 

ontferm U over ons. Gij die 

wegneemt de zonden der wereld, 

aanvaard ons gebed. Gij die zit aan 

de rechterhand van de Vader, 

ontferm U over ons.  

Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij 

alleen de Heer. Gij alleen de 

Allerhoogste: Jezus Christus, met de 

heilige Geest in de heerlijkheid van 

God de Vader. Amen. 

 

Openingsgebed 

 

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

Het volk dat wandelt in de duisternis ziet een helder licht; een glans 

straalt over hen die wonen in het land van de dood. Gij hebt hun 

blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot. Voor uw aanschijn zijn 

zij vrolijk, als mensen die opgewekt zijn bij de oogst, of jubelen bij het 

verdelen van de buit. Want het juk dat zwaar op hem drukt, het blok dat 

ligt op zijn nek, en de stok van zijn drijver, hebt Gij stuk gebroken als 

op de dagen van Midjan. Want alle laarzen van stampende soldaten en 

hun opgerolde mantels met bloed besmeurd zullen ten offer vallen aan 

het vuur en een prooi worden van de vlammen. 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 
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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. 

Woord van de Heer – Wij danken God 

 

Tussenzang: Psalm 96 

Refrein: 

Heden is ons een Redder geboren, 

Christus de Heer. 

 

1. Zingt voor de Heer een nieuw gezang, zingt voor de Heer, 

alle landen. Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam,  

verkondigt zijn heil alle dagen.  Refrein: 

 

2.  Meldt aan de volken zijn heerlijkheid, zijn wondere daden  

     aan alle landen. Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,  

     de zee neuriet mee met al wat daar leeft.  Refrein: 

 

3.  De velden zwaaien met al hun gewassen, de woudreuzen  

     buigen hun kruin. Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt,  

     Hij komt als koning der aarde.  Refrein: 

 

4.  Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren, de volkeren  

     eerlijk en trouw.  Refrein: 

 

Tweede lezing       (Tit. 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 zonde, vol ijver voor alle goeds. 

Woord van de Heer – Wij danken God 
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Alleluia:  

Ik verkondig U een tijding van vreugde: 

heden is U een Redder geboren, 

Christus, de Heer. 

 

Evangelie   (allen gaan staan)  (Lc. 2, 1-14) 

D: De Heer zij met u. 

A: En met uw geest. 

D: Lezing uit het heilig Evangelie volgens Lucas  

A: 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, 

Betlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria zijn 

verloofde die zwanger was. 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 
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Acclamatie:  

Eer zij God in onze 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. 

 

Preek 

 

Aria: He shall feed His flock – G.F. Händel (1685-1759) 

He shall feed His flock like a 

shepherd and He shall gather 

the lambs with His arm and 

carry them in His bosom, and 

gently lead those that are with 

young. Come unto Him, all ye 

that labour, come unto Him, ye 

that are heavy laden and He 

will give you rest. Take His 

yoke upon you and learn of 

Him for He is meek and lowly 

of heart and ye shall find rest 

unto your souls. 

Hij zal als een herder zijn kudde 

weiden, in zijn arm de lammeren 

vergaderen en ze in zijn schoot 

dragen; de zogenden zal Hij 

zachtkens leiden. Komt tot Hem, 

allen, die vermoeid en belast zijt 

en Hij zal u rust geven; neemt zijn 

juk op u en leert van Hem, want 

Hij is zachtmoedig en nederig van 

hart en gij zult rust vinden voor uw 

zielen. 
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Geloofsbelijdenis: Credo III 

Credo in unum Deum 

Patrem omnipotentem factorem caeli et terra, 

visibilium omnium et visibilium. 

Et in unum Dominum Jesum Christum, 

Filium Dei unigenitum. 

Et ex Patre natum ante omni saecula. 

Deum de Deo, lumen de lumine, 

Deum verum de Deo vero. 

Genitum, non factum, consubstantialem Patri, 

Per quem omnia facta sunt. 

Qui propter nos homines  

et propter nostram salutem descendit de caelis. 

Et incarnatus est de Spiritu Sancto  

ex  Maria Virgine, et homo factus est. 

Crucificus etiam pro nobis: 

sub Pontio Pilato passus et sepultus est. 

Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. 

Et ascendit in caelum: 

sedet ad dexteram Patris. 

Et iterum venturus est cum Gloria, 

iudicare vivos et mortuos, 

cuius regni non erit finis. 

Et in Spiritum Sanctum, Dominum 

et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. 

Qui cum Patre et Filio simul adoratur 

et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. 

Et unam, sanctam, catholicam 

et apostolicam Ecclesiam. 

Confiteor unum baptisma 

in remissionem peccatorum. 

Et exspecto resurrectionem mortuorum. 

Et vitam venturi saeculi. 

Amen. 

 

Voorbede: Heer, schenk ons licht, heil en vrede. 
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Offerande: Infant holy, infant lowly – N. Matthews (1955) 

Infant holy, Infant lowly, 

For his bed a cattle staal; 

Oxen lowing, 

Little knowing 

Christ the Babe is Lord of all. 

Swift are winging 

Angels singing,  

Nowells ringing, 

Tidings bringing, 

Christ the Babe is Lord of all. 
 

Flocks were sleeping, 

Shepherds keeping 

Vigil till the morning, morning new; 

Saw the glory, 

Heard the story of a gospel true. 

Thus rejoicing, 

Free from sorrow, 

Praises voicing, 

Greet the morrow, 

Christ the Babe was born for you! 
 

Lied:  

Een ster ging op uit Israël  

na duizend en één nacht. 

Een oud verhaal werd doorverteld,  

een lied klonk onverwacht. 

Dit was het uur van onze God,  

een mensenzoon gelijk, 

die onze naam draagt en ons lot – 

die nacht begon zijn Rijk. 
 

De herders hebben het gezien  

in de geboortestal: 

daar was het vrede en sindsdien  

zingt elk dat overal. 

Daar was het leven argeloos,  

verlosten waren zij. 

Dor hout ging bloeien als een roos,  

woestijn werd tot een wei. 

Locatie Leeuwarden 



10 

Gij morgenster en mensenzoon,  

breng ons de nieuwe tijd, 

waarin de wereld wordt bewoond 

door uw gerechtigheid. 

Dan is uw heil aan ons geschied,  

u allen even na, - 

dan zingt de schepping weer dit lied 

tot in de gloria. 

 

Oproep tot gebed 

B: 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 

B: De Heer zij met u. 

A.: En met uw geest 

B: Verheft uw hart. 

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

B: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

A.: 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 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: 

 

Sanctus: Missa Brevis– Jacob de Haan
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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. 

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. 

 

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met 

ons op weg en dichter dan wij durven dromen zijt Gij bij ons wanneer 

uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren 

met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij 

nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het 

brood. 

Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood 

en deze wijn, zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven 

van zijn Lichaam en Bloed. 

Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en 

sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn 

leerlingen, terwijl Hij zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is 

mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 

 

Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. 

Hij gaf hem 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. 

 

Acclamatie:  

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

En wij belijden tot Gij wederkeert, 

Dat Gij verrezen zijt. 

 

Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening 

en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het 

lijden en de dood gegaan, en, tot nieuw leven opgewekt, is Hij 

ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer 
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en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn 

bloed vergoten opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, 

geopend en begaanbaar zij. 

 

Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons 

met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn Lichaam en zijn 

Bloed en maak nieuwe mensen van ons; dat wij op Jezus gelijken. 

Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop Cornelis, leer alle 

gelovigen van uw Kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maak hen 

trouw in de beleving van uw Evangelie. Maak ons herbergzaam van 

hart voor alle mensen rondom ons; dat wij, delend in hun vragen en 

hun pijn, in hun vreugden en hun hoop, hen de weg aantonen die naar 

uw liefde leidt. Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in 

de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle 

gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot 

het licht van de verrijzenis.  

En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, 

waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze 

levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe 

in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de Maagd en 

Moeder Gods, met uw apostelen en martelaren, met de heilige 

Bonifatius en Dominicus, Titus en Vitus, Wiro, Marcus en Martinus  

en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en 

U prijzen door Jezus Christus, onze Heer. 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. 

 

Onze Vader: gezongen 

B.: In gemeenschap, verbonden met Christus, 

durven wij vol vertrouwen bidden: 

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, 
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en breng ons niet in beproeving, 

maar verlos ons van het kwade. 

B.: 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. Amen. 

 

Vredeswens: 

B: 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. 

B: De vrede des Heren zij altijd met u. 

A: En met uw geest. 

D: Wenst elkaar de vrede. 

 

Agnus Dei: Missa Brevis – Jacob de Haan

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. 

 

Lam Gods, dat wegneemt de 

zonden der wereld, ontferm U 

over ons. (2x) 

Lam Gods, dat wegneemt de 

zonden der wereld, geef ons de 

vrede.

Uitnodiging tot de communie 

B: 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 slechts één woord en ik zal gezond worden. 

 

We gaan zo de communie uitreiken, het heilige brood waarin Christus 

aanwezig is. Door deel te nemen aan de communie drukken we uit 
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door geloof en leven werkelijk met Christus verbonden te willen zijn. 

U kunt ook gerust naar voren komen en vragen om de zegen; u geeft 

dat aan door uw armen voor de borst te kruisen, en uw boekje in de 

hand mee te nemen. Indien u niet naar voren komt, voor de communie 

bent u toch verbonden met het grote geheim, dat wij hier vieren.  

 

Communie: A maiden most gentle – Andrew Carter (b. 1939) 

A maiden most gentle and tender we sing: 

Of Mary the mother of Jesus our King. 

Ave, ave, ave Maria. 

 

How bless’d is the birth of her heavenly child, 

Who came to redeem us in Mary so mild. 

Ave, ave, ave Maria. 

 

The archangel Gabriel foretold by his call 

The Lord of creation, and Saviour of all. 

Ave, ave, ave Maria. 

 

Three kings came to worship with gifts rich and rare, 

And marvelled in awe at the babe in her care. 

Ave, ave, ave Maria. 

 

Rejoice and be glad at this Christmas we pray; 

Sing praise to the Saviour, sing endless ‘Ave’. 

Ave, ave, ave Maria. 

 

Adam: Holy night 

 

Gebed na de communie 

 

Wegzending en zegen 

B. De Heer zij met u.  

A. En met uw geest. 

B. De oneindig goede God die door de menswording van zijn Zoon de 

duisternis van de wereld heeft verdreven en door de heilige geboorte 

van Christus deze nacht (dag) heeft doen stralen van licht, moge de 

duisternis van het kwaad uit u verdrijven en uw hart vervullen met het 

licht van het goede.  
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A. Amen. 

B. De Heer die de vreugdevolle boodschap van zijn geboorte door een 

engel aan de herders heeft willen verkondigen, moge u zijn vreugde 

schenken en u maken tot verkondigers van zijn evangelie.  

A. Amen. 

B. Hij die door de menswording van het Woord aarde en hemel met 

elkaar verbonden heeft, moge u met de gave van zijn vrede en liefde 

vervullen en u deel laten uitmaken van het hemels Jeruzalem.  

A. Amen. 

B. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.  

A. Amen  

D. Gaat nu allen heen in vrede. 

A. Wij danken God. 
 

Slotlied:  

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! 

 
 
 
Vieringen in de kerstperiode Sint Vitusparochie 

Zo. 25 dec. 11.00 Bonifatiuskerk Kerstmorgen 

Ma. 26 dec.10.00 Dominicuskerk 2e kerstdag 

Za. 31 dec… Geen viering overweging via Youtubekanaal 

Zo. 1 jan. 11.00 Bonifatiuskerk Nieuwsjaarsdag 
 

Bezichtiging kerststallen 2e kerstdag 
Bonifatiuskerk: 14.00 tot 16.00 uur 
Dominicuskerk: 15.00 tot 17.00 uur 

 

Z A L I G   K E R S T F E E S T   ! !  


