
Zie 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-bom, 
keere om, keere om, laat de beltrom horen : 
Christus is geboren! 

t. H. Prenen/m. Catalaans kerstlied 

 

Voorbede en acclamatie 

 

 
Het is goed je te verlaten op de Heer, 
goed op de Heer je hoop te vestigen. 

Stilte / Mededelingen / Zegenwens 

Slotlied: Hoor de engelen zingen d'eer 

Hoor de engelen zingen d'eer van de 
nieuwgeboren Heer! Vreed' op aarde, 't is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de 
hemel door, zingt met algemene stem voor het 
kind van Bethlehem! 
Hoor de engelen zingen d'eer van de 
nieuwgeboren Heer! 
 
Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, 
Vaders Zoon, wordt geboren uit een maagd op de 
tijd die God behaagt.  
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees 
geworden zijt, tussen alle mensen in in het 
menselijk gezin. 
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de 
nieuwgeboren Heer! 
 
Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden 
zijn. 
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de 
nieuwgeboren Heer! 
 

 

 Openingslied: 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. Refrein 
 
Ook wij uitverkoren, komen U begroeten 
en kussen uw voeten, Emmanuël, 
wij willen geven hart en geest en leven. Refrein 

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

Woord van welkom 

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.   

Gebed om vergeving 
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Lofang: 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 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 

Lezing: Augustinus uit preek 189 

Lied: Wij waren kinderen 

Voorzang: 
Wij waren kinderen toen het gebeurde; 
‘Laat ons gaan zien het woord dat daar geschied 
is,’ riepen met vreemde stemmen onze vaders. 
Wij moesten mee, de diepe nacht, de kou in. 
Geen vleugelslag. Na uren gaan een grot, 
een huilend kind. Geroep: hij is het. Hij? 
Hun leven lang bleef hij een sterk verhaal: 
er zou groot licht geweest zijn dat hen wenkte, 
stemmen van woorden: vrede. Een tijd later 
die ster die langs de hemel voer, 
een stoet van koningen en priesters die hem 
zochten: ‘kind ons geboren, koning van de vrede´. 
En het gekroonde beest. De kindermoord. 
Tot op vandaag het bloed ten hemel schreiend. 
En het gerucht dat hij zou zijn ontkomen, 
dat hij zou komen, haastig, en wat dan? 
Allen: 

 

  

 

 

 

 

 

 
t.: H. Oosterhuis/m.: A. Oomen                  

 

Bereiden van de tafel / Collecte  

Intenties 

Lied: 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: Er ist ein Ros entsprungen/ t. L. van Hoek             

Muziek: 16e eeuw/Michaël Praetorius  

Tafelgebed: ‘Moge ons voor waar verschijnen' 

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

 

 

 

 

Voorzang: 
In dit mensenbrood gebroken,  
levenskansen recht voor allen, 
in het drinken van de beker, 
in vergeving en ontferming. 
Moge ons verschijnen deze,  
ogenlicht en levensadem, 
knecht en koning, lam en herder, 
lieve meester, woord van God. 
 

Allen: 

 

 

 

 

Onze Vader 

Vredeswens                                                                               
Vrede, vrede, gezegend met vrede,                                        
de wereld, de mens. 
Dat zij elkaar raken, het hart van de hemel,  
het hart van de aarde en hoop wordt geboren,  
opnieuw en opnieuw.  
Vrede, vrede, gezegend met vrede,  
de wereld, de mens. 

Breken en delen 

Lied: Maria’s Wiegenlied – Max Reger 

Lied: Midden in de winternacht 

Midden in de winternacht ging de hemel open. 
Die ons 't heil der wereld bracht, antwoord  
op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom 
zingt gij niet? 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom 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 de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom 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 de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen : 
Christus is geboren! 
 


