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Voorganger: Ekkehard Muth 

Lector: Rikie Willems-Peulings 

Muziek: Koor van het Stadsklooster Mariken 

en gastzangers 

Selma Peters - piano 

Wout Moerman - Contrabas 

Bas Bongers - fluit 

Anke Foede - viool 

Gaby van Hoof - viool 

Mike Wiering - cello 

Cocky Anderson - alt-viool 

o.l.v Rob Engels - viool, blokfluit 
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Transeamus – Hubert Cuypers 

Transeamus usque Bethlehem 
et videamus hoc verbum quod factum est: 
Mariam et Joseph et infantem  
positum in praesepio. 
Transeamus audiamus mulitudinem 
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 usque Bethlehem 
et videamus quod factum est. 
 
Laten we gaan naar Bethlehem en het woord zien dat daar is 
geschied: Maria en Joseph en het kind in een kribbe gelegd. 
Laten we gaan en luisteren naar de hemelse heerscharen die God 
loven, Maria en Joseph en het kind in een kribbe gelegd. 
Eer, eer aan God in den hoge 
eer, eer en op aarde vrede voor de mensen van goede wil en vrede 
op aarde. 
Laten we gaan naar Bethlehem en wat is geschied.   
 
Hoe Lang nog? 
 

 Hoelang nog? Waar, waarom? Wie? 
 Uit de diepte. Wat zou ik roepen? 
 Heb genoeg geroepen. 
 Jou roep ik - in het holste van de nacht. 
 Ik roep ‘Weer mij niet af’ - 
 je zwijgt. Zwijg me niet dood 
 Ik roep ‘Verstoot mij niet  zwijg me niet dood’. 
 Hoelang nog? Waar, waarom? Wie? 
 Uit de diepte. Jou roep ik in het holste van de nacht. 

 Uit: Kerstoratorium - Om Nieuw begin   
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Gongsignaal (wij gaan staan) 

Wij komen tezamen  

Wij komen tezamen onder 't sterrenblinken, 
een lied moet weerklinken voor Bethlehem: 
Christus geboren zingen d' eng'lenkoren.  
 
Refr.:   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. Refr. 
 
Ook wij uitverkoren, komen U begroeten 
en kussen uw voeten, Emmanuël, 
wij willen geven hart en geest en leven. Refr. 

t.  A.N.J. Huijbers/m. Adeste fideles                                      

Woord van welkom 

Gebed om vergeving 

Lofzang: Eer zij God in onze dagen 

 
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. 
 
Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs. 
Geef in onze levensdagen pais en vreë, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. 

t. W. Barnard/m. Frans volkslied 
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Lezing: Jesaja 9, 1-6            

Tussenzang:  Er is een roos ontsprongen 

Er is een roos ontsprongen uit ene wortelstam, 
die lijk ons d' ouden zongen, uit Jesse het 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 het Kind zou baren 
tot alder wereld baat. 
 
Wij bidden u van harte om het Kind dat op u loech. 
Om deez' lief bloemkes smarten, die het voor ons verdroeg. 
Wil ons tot hulpe zijn, dat wij u mogen maken 
een woning fraai en fijn. 

Oorspr. titel: Es ist ein Ros entsprungen/ t. L. van Hoek 

Muziek: 16e eeuw/Michaël Praetorius  

Kerstevangelie volgens Lucas 2, 1-20 gezongen en gelezen 

Laat ons gaan zien  

1. Koor; 2. Allen 

 
 
 

Koor:  

In den beginne was dat woord  roepend om licht 
en het licht werd geboren roepend om mensen, 
zij werden geboren. 
Roepend om ons en wij mensen werden geboren. 
In dat woord was leven, levenslicht. In dat woord was leven, 
levenslicht, bron – water – licht, ziel, 
leeftocht, adem voor de mensen. 
En dat woord geschiedt waar mensen zijn, 
licht en duisternis waar mensen zijn. 
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Koor en allen: 

         
   
 
 
 
 
 
Uit ‘Klein kerstoratorium’ – T. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

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 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. Kyrieleis. 
 
d'Herders op den velde 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 't is geschied voorwaar. Kyrieleis. 

t. en m. 16e eeuw 

Overweging  

Koorlied: In the bleak midwinter 
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Geloofsbelijdenis 

Allen: 

Ik geloof in God,  
die zoveel van mensen houdt 
dat Hij met ons wilde meegaan  
door het leven van elke dag 
in zijn Zoon, het Kind van Bethlehem. 
Ik geloof in het Kind van Bethlehem  
dat ook genoemd wordt Emmanuël,  
God met ons, Kind van vrede,  
verlosser van de wereld. 
Ik geloof in dit Kind  
voor wie geen plaats was in de herberg 
maar dat met zijn ouders samen een gezin vormde. 
Bij Hem is plaats voor allen. 
Ik geloof in zijn leven voor alle mensen 
waardoor Hij verlossing bracht  
uit de donkerte van het kwaad. 
Ik geloof dat wij de kerstboodschap  
verder kunnen dragen door de kracht van de geest  
welke Hij ons heeft geschonken. 
Ik geloof in het Kerstfeest elk jaar opnieuw 
en daarom in een wereld van vrede. Amen. 

Koorlied:  Tollite hostias 

 
Tollite hostias, et adorate Dominum in atrio sancto eius. 
Laetentur coeli, et exultet terra a facie Domini, quoniam venit.  
Alleluia.  
Draagt uw offeranden op en aanbidt de Heer in zijn heiligdom.  

Laten de hemelen blij zijn en de aarde jubelen voor het aanschijn van de Heer, 

omdat Hij komt. Alleluia. 
 

Collecte: De collecte is bestemd voor het werk van onze 
kerkgemeenschap. U kunt contant geven of via de QR-code 
die u vindt op de achterkant van dit boekje. 

Intenties 

Uit : Oratorio de Noël, op 12, Camille Saint-Saëns 
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Tafelgebed: Moge ons voor waar verschijnen  

Koor: 

Moge ons voor waar verschijnen  
die genoemd wordt zoon der mensen 
die gezegd wordt dood maar levend 
die gehoopt wordt mens voor allen. 
 

Koor en allen: 

 
 
 
 
 
 
 
Koor: 

In dit mensenbrood gebroken,  
levenskansen recht voor allen, 
in het drinken van de beker, 
in vergeving en ontferming. 

Koor: 

Moge ons verschijnen deze,  
ogenlicht en levensadem, 
knecht en koning, lam en herder, 
lieve meester, woord van God. 
 

Koor en allen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal 
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V: Moge ons verschijnen, 
zoon der mensen, licht en levensadem, 

 die in de nacht van de overlevering 
 het brood in zijn handen nam, 
 het zegende en brak, 
 en aan zijn leerlingen gaf met de woorden: 

A: Neemt en eet hiervan, 
 dit is mijn lichaam gegeven voor u. 

stilte 

V: Daarna nam hij de beker, 
 zegende hem 
 en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: 

A: Drinkt allen hieruit, 
dit is de beker van het altijddurend verbond, 
mijn bloed dat voor u en voor alle mensen 
vergoten zal worden. 
Blijf dit doen om Mij te gedenken. 

stilte 

V: Zend uw Geest in ons midden  
 moge Hij telkens weer in ons geboren worden, 
 dat wij doen en worden als hij: 
 lichaam en bloed, brood en wijn voor elkaar. 

Lied: Onze Vader verborgen 
 

Onze vader verborgen 
uw naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid, en brood 
gerechtigheid is, en genade – 
waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
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waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
Doof de hel in ons hoofd 
leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 
 

Allen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. H. Oosterhuis/ m. T. Löwenthal 

 

Vredeswens 

Een nacht 

Een nacht dat pijlen niet verwonden, honden 
niet bijten, schapen vredig slapen, vuur 
niet zengt, die nacht zal hij geboren worden. 
Er zullen engelen door het luchtruim zweven. 
Hij draagt van mens en God de oudste namen: 
zout honing woonstee schaduw morgenrood. 

 Uit: Kerstoratorium - Om Nieuw begin   

Breken en delen 

Muziek Walking in the air 

Koorlied: Nativity Carol 
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Communielied: Stille Nacht, heilige Nacht 

Stille Nacht, heilige Nacht, 
alles schläft, einsam wacht 
nur das traute hochheilige Paar, 
holder Knabe im lockigen Haar: 
Schlaf' in himmlischer Ruh'.  2x 
 
Stille Nacht, heilige Nacht, 
Hirten erst kundgemacht; 
durch der Engel Halleluja, 
tönt es laut von fern und nah': 
Christ, der Retter ist da! 2x 
 
Stille Nacht, heilige Nacht, 
Gottes Sohn, o wie lacht 
Lieb‘ aus deinem Göttlichen Mund, 
da uns schlägt die rettende Stund', 
Christ, in deiner Geburt. 2x 

t. Joseph Mohr/ m. Franz Gruber 

Voorbede en acclamatie 

Kind ons geboren Zoon ons gegeven, 
God onbedwingbaar Vader voor eeuwig. 
Koning van de vrede. 2x 

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

Stilte 

Slotwoord 

Zegen 
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Slotlied: Hark! the herald angels sing 

 

Hark! The herald angels sing "Glory to the new-born king. 
Peace on earth and mercy mild God and sinners reconciled". 
Joyful all ye nations rise Join the triumph of the skies . 
With angelic host proclaim "Christ is born in Bethlehem"’ 
Hark! The herald angels sing "Glory to the new-born king" 
 
Christ by highest heav'n adored Christ the everlasting Lord! 
Late in time behold Him come Offspring of a Virgin's womb 
Veiled in flesh the Godhead see Hail the incarnate Deity 
Pleased as man with man to dwell Jesus, our Emmanuel 
Hark! The herald angels sing "Glory to the new born King!" 
 
Hail the heav'n-born Prince of Peace! Hail the Son of 
Righteousness! 
Light and life to all He brings Ris'n with healing in His wings 
Mild He lays His glory by Born that man no more may die 
Born to raise the sons of earth Born to give them second birth 
Hark! The herald angels sing "Glory to the new born King!"  

Tekst: Charles Wesley / Muziek: Felix Mendelssohn Bartholdy  

Vanuit Stadsklooster Mariken wensen we u 

Zalig Kerstmis! 
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Geen contant geld? 

U kunt ook via deze QR-code bijdragen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van 

het Stadsklooster Mariken bezoek dan onze website: 

www.stadkloostermariken.nl of schrijf u in voor de 

wekelijkse Marikenmail via onderstaande QR-code. 

 

 


