
Voorbede en acclamatie 

Licht dat terug komt. 
Hoop die niet sterven wil. 
Vrede die bij ons blijft. 

Stilte / Mededelingen / Zegenwens 

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!"  

Test: Charles Wesley / Muziek: Felix Mendelssohn Bartholdy  

 

 

 

 

 

 

 

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 

De Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Lezing Matteüs 2, 1-12 

Lied: Wij waren kinderen - t.: H. Oosterhuis/m.: A. Oomen                 

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: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Eucharistieviering 

 

Zondag 

8 januari 2023 

 

‘Driekoningen’ 

 

‘Een hart van 

goud, wierook en 

mirre’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: 

Ekkehard Muth 

 

 

Lector:  

Reinier Ligtenberg 

 

Muziek:  

Koor van het 

Stadsklooster 

Mariken  

piano: Selma Peters, 

bas: Wout Moerman, 

o.l.v. Rob Engels 

 

 

 
 

Wilt u op de hoogte 
blijven van de 
activiteiten van het 
Stadsklooster 
Mariken bezoek dan 
onze website: 
www.stadkloosterm
ariken.nl of schrijf u 
in voor de 
wekelijkse 
Marikenmail via 
onderstaande QR-
code. 
 

 

 
 

 

Geen contant geld? 
U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



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 

Het nieuwe Augustinusbeeld 

 Lied: Aan de schoonheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melodie A: 
Gekend bemind vanwaar zijt gij 
van eindeloos en zo vlakbij 
als zwarte blauwe rode grijze mensen zijn.  
 

Melodie B: 
In mensen sterft gij dood na dood 
in mensen kiemt gij tot nieuw leven 
wie heeft ons u gegeven 
witwaterwel genadebrood. 
 
Melodie A: 
Oh schoonheid uw verweerd gezicht 
weerspiegelt nog het eerste licht 
het alle dagen fonkelnieuwe licht van licht 2x 

 
Het hart 

Zegening van de kapel 

 

 

 

 

 

Lied: Onstilbare tonen - t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereiden van de tafel / Collecte  

Intenties 

Tafelgebed: Gij die geroepen hebt ‘Licht’  

Onze Vader 

Vredeswens      
The peace of the earth be with you, 
The peace of the heavens too; 
The peace of the rivers be with you, 
The peace of the oceans too. 
Deep peace falling over you; 
God’s peace growing in you. 
                                                                        
Breken en delen 

Communielied: Nativity Carol 

Born in a stable so bare, Born so long ago. 
Born 'neath light of star, He who loved us so. 
Far away, silent he lay, Born today, 
your homage pay, For Christ is born for aye, 
Born on Christmas Day 
 
Cradled by mother so fair, Tender her lullaby 
Over her son so dear, Angel hosts fill the sky 
Far away, silent he lay, Born today,  
your homage pay, For Christ is born for aye 
Born on Christmas Day. 
 
Wise men from distant far land,  
Sheperds from starry hills 
Worship this babe so rare, Hearts with his warmth 
he fills, Far away, silent he lay, Born today, 
your homage pay, For Christ is born for aye 
Born on Christmas Day. 
 
Love in that stable was born 
Into our hearts to flow 
Innocent dreaming babe,  
Make me thy love to know 
Far away, silent he lay, Born today,  
your homage pay, For Christ is born for aye 
Born on Christmas Day. 

t. en m. John Rutter  


