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OPENINGSLIED 

 

BEGROETING 

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  Amen. 

 

Vrede zij met U.  

Allen: En met uw geest. 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

VRAAG OM VERGEVING:  

Als mensen met elkaar zouden omgaan met diep respect - alsof er in elke 

mens een koning zou schuilen –  dan zou het veel beter gaan op deze 

wereld. Omdat dit nog niet zo is, vragen wij om vergeving. 

 

P: Heer ontferm U over ons. 

Allen: Wij hebben gezondigd. 

 

P: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid 

Allen: En schenk ons uw heil. 

 

P: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden 

vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

Allen: Amen. 

 

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 peis en vree, kyrieleis. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis 

Deo. 
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Of:  EER AAN GOD 

Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen, die Hij liefheeft.  

A: Wij loven U.  

Wij prijzen en aanbidden U.  

A: Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijk-

heid.  

Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader.  

A: Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.  

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.  

A: Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.   

Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.  

A: Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.  

Want Gij alleen zijt de Heilige.  

A: Gij alleen de Heer.  

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,  

A: met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 

 

Of:  GLORIA 

Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus 

te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi prop-

ter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omni-

potens. 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. 

 

 

 

GEBED 

God, vandaag horen wij Uw vreugdevolle boodschap van vrede. Wij willen 

samen met de herders uw Zoon aanbidden als onze Redder en Heer. Help 

ons in Hem te blijven geloven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die 

met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de 

eeuwen der eeuwen. Amen. 
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KERSTAVOND 

EERSTE LEZING: Uit de profeet Jesaja (9, 1-3.5-6) 

Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een helder licht; een licht straalt 

over hen die wonen in een land vol duisternis. Uitbundig laat U hen juichen 

en overstelpt hen met vreugde. Want een Kind is ons geboren, een Zoon 

wordt ons gegeven; Hem wordt de macht op de schouders gelegd en men 

noemt Hem: Wonderbare raadsman, Sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst. 

Groot is Zijn macht en eindeloos Zijn vrede. Zo spreekt de Heer.  

Allen: Wij danken God! 

 

TUSSENZANG 

 

EVANGELIE (Allen gaan staan) 

De Heer zal bij u zijn 

Allen: De Heer zal u bewaren.        

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. 

Allen: 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 had voor het eerst 

plaats toen Quirinius landvoogd van Syrie 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 

haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, 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 het hele 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 
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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."  

Zo spreekt de Heer.  

Allen: Wij danken God! 

 

 

EVANGELIE-ACCLAMATIE 

 

PREEK 

Kort orgelspel 

 

GELOOFSBELIJDENIS (allen staan) 

Gelooft U in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en 

aarde? 

Allen: Ik geloof. 

 

Gelooft U in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die 

geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft, gestorven en 

begraven is, die uit de dood is opgestaan en zit aan Gods 

rechterhand? 

Allen: Ik geloof. 

 

Gelooft U in de Heilige Geest, de heilige Katholieke Kerk, de 

gemeenschap er heiligen, de vergeving van de zonden, de 

verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven? 

Allen: Ik geloof. 

 

Of: mel: al wie dolend in het donker 

Ik geloof in God de Vader 

Onze koning, onze Heer, 

Die de hemel en de aarde, 

Die ook mij geschapen heeft. 

Ik geloof in God de Vader, 

Hem zij glorie, lof en eer. 
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Ik geloof in Jezus Christus, 

Zoon van God en Mensenzoon, 

Die verrezen uit de doden 

Ons bevrijdt uit alle dood. 

Ik geloof in Jezus Christus: 

Levend Woord en levend Brood. 

 

Ik geloof dat God door Jezus 

Ons Zijn Geest geschonken heeft, 

Die ons vreugde, licht en warmte, 

Die ons kracht en liefde geeft. 

Ik geloof in God de Helper: 

Geest die levend in mij leeft. 

 

Ik geloof dat God Zijn liefde 

Voort laat leven in Zijn Kerk. 

Wereldwijd werkt Zijn genade 

In elk dienend mensenwerk. 

Ik geloof dat ik ook Kerk ben, 

Door de doop daartoe gemerkt. 

 

Of: 

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, 

visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, 

Filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante omnia secula. 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. Crucifixus 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 en Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per 

prophetas. Et unam sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam. 
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Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto 

resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi seculi. Amen. 

 

VOORBEDE 

Een Kind is ons geboren, God-met-ons is Zijn Naam. Hij is het blijvende teken 

dat God ons liefheeft. Daarom willen wij tot Hem bidden: 

 

Allen: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons. 

 

Ofwel: 

 

Allen: Kind ons geboren, Zoon ons gegeven. God onbedwingbaar. 

Vader voor eeuwig. Koning van de vrede. 

 

Voor vrede onder de mensen, zoals de engelen dat in hun zang bedoelden; 

dat haat en hoogmoed verdwijnen en de volkeren leven in een wereld waar 

vrede en liefde heerst. Dat er een einde mag komen aan oorlog en 

rassenhaat. Voor ons hier bij elkaar, dat wij die bidden voor de wereldvrede 

zelf vrede mogen brengen waar wij gaan. Laat ons (zingend) bidden: 

 

Heer onze God, wij bidden dat we ons hart meer laten spreken door: 

vriendschappelijk met elkaar om te gaan en zeker niemand buiten te sluiten; 

dat we geen verschil maken tussen mensen onderling; ongeacht hun geloof, 

geaardheid, huidskleur of wat dan ook. Geef ons een open oog voor de 

positieve kanten van deze tijd: laat er eerlijkheid en begrip zijn binnen de 

gezinnen en openheid voor en van de jongeren. Moge uw zegenende hand 

ons allen nabij blijven. Laat ons (zingend) bidden: 

 

Voor alle ernstige zieken die leven met de gedachte dat dit hun laatste 

kerstfeest kan zijn; dat zij ervaren dat het Kind in de kribbe het teken is dat 

God Zijn kinderen nooit laat vallen. Laat ons (zingend) bidden: 

 

Voor onze parochiegemeenschap hier bijeen: dat wij met blijdschap Jezus 

Christus gedenken, geloven in Zijn aanwezigheid en van Hem de kracht 

ontvangen om samen hoopvol verder te gaan. Laat ons (zingend) bidden: 

 



 
 

 8 

  

Tot slot bidden wij voor onszelf God, samengekomen in deze kerk om 

Kerstmis te vieren. Ieder met zijn of haar eigen reden. De een komt voor de 

muziek, de ander om houvast te zoeken; weer een ander om te ontmoeten, 

te luisteren of rust te vinden. Wij vragen U, dat wij in dit Kerstfeest vrede in 

ons eigen hart mogen vinden. Laat ons (zingend) bidden: 

 

Intenties van de gemeenschap. 

Laat ons (zingend) bidden: 

 

Liefdevolle God, Sla acht op ons gebed en voed ons met het vertrouwen 

dat Gij altijd met ons meegaat. Zo bidden wij U op voorspraak van Maria: 

Allen: Wees gegroet Maria, vol van genade.  

De Heer is met U.  

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.  

En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.  

Heilige Maria, Moeder van God.  

Bid voor ons zondaars.  

Nu en in het uur van onze dood. Amen. 

 

LIED BIJ HET KLAARMAKEN VAN HET ALTAAR 

 

GEBED OVER DE GAVEN 

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door 

God, de almachtige Vader. 

Allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer 

van zijn Naam, tot welzijn van ons en heel zijn heilige Kerk. 

 

Heer, vandaag willen wij met onze gaven ons leven in uw handen leggen. 

Help ons open te staan voor de ontmoeting met uw pasgeboren Zoon, onze 

Heer. Door Christus onze Heer. - Amen. 

 

GROTE DANKGEBED 

De Heer zij met U. 

Allen: En met uw geest. 

 

Verheft uw hart. 
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Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.  

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.  

Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Heilige Vader, almachtige 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. In het mysterie van zijn geboorte dat wij 

heden vieren, is Hij die als God onzichtbaar is, zichtbaar onder ons 

verschenen; voor alle tijden geboren uit de Vader is Hij onze tijd binnen 

gegaan. Wat vervallen is, richt Hij weer op, heel de schepping wordt 

hersteld en de verdwaalde mens roept Hij terug naar het koninkrijk der 

hemelen. Daarom met alle engelen loven wij U en zingen vol vreugde: 

 

SANCTUS – HEILIG  

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cæli 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. 

 

• Allen gaan staan 

God onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot 

leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon 

onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. 

Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten, 

hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakt Hij tot de zijne, 

zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 

God onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht 

van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden van uw 

veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 

Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de 

wereld bemind; nu gaf Hij hun het bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft 

Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, 
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God zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en 

aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 

Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u 

gegeven wordt. 

 

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak 

de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: 

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. 

Allen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

• Allen gaan zitten  

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus uw Zoon onze 

Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en 

de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende 

Brood en de heilzame Beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn 

komst in heerlijkheid. 

Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. 

Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, 

verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons 

elkaar nabij. 

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. 

Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid in de hele wereld. 

Geef wijsheid en kracht aan onze paus, aan onze bisschop en aan allen die 

Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld. 

Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in 

ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan. 

Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer en 

Jozef haar bruidegom, met de apostelen, martelaren (in het bijzonder de 

heilige Stefanus) en al uw heiligen; samen met allen die op U hun 

vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij 
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uw grootheid en brengen wij U onze dank, door 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. - Amen. 

 

COMMUNIE-RITUS         

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. Amen.  

 

De vrede des Heren zij altijd met U. - En met uw geest. 

 

AGNUS DEI – LAM GODS  

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. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Dona nobis pacem. 

 

UITNODIGING TOT DE COMMMUNIE 

Zie hier Jezus Christus, de mensgeworden God: het Lam Gods, dat wegneemt 

de zonden der wereld. 

 Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek  en ik 

zal gezond worden. 

 

COMMUNIE 

Het lichaam van Christus - Amen. 

 

COMMUNIELIED 

 

GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, met vreugde vieren wij de geboorte van uw Zoon. Geef dat wij met 
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Jezus verder gaan in ons leven en plaats voor Hem maken. Hij die met U leeft 

in de eeuwen der eeuwen. - Amen. 

 

PLECHTIGE ZEGEN 

De oneindige goede God heeft ons Jezus gegeven als een stralend licht in de 

duisternis. Moge uw hart vervuld zijn met het licht van het goede.   

De Heer die de vreugdevolle boodschap van zijn geboorte door de engelen 

heeft laten verkondigen, moge ook u zijn vreugde schenken.  

De God van hemel en aarde moge u met zijn vrede en liefde vervullen.  

Allen:  Amen. 

 

Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon + en heilige Geest. - Amen. 

 

Gaat nu allen heen in vrede! - Wij danken God! 
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 LIEDEREN 
 

1. 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. 

 

Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, daar meed' 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 de velden 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. 

 

D'heilige drie Koon'gen uit zo verre land, zij zochten onze Here met 

offerhand. Z'offerden ootmoedelijk mir' wierook ende goud. 't Ere van den 

Kinde, dat alle ding behoudt: Kyrieleis. 

 

2. DE HERDERTJES  

De herdertjes lagen bij nachte, zij lagen bij nacht in het veld. 

Zie hielden vol trouwe de wachte, zij hadden hun schaapjes geteld. 

Daar hoorden zij 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. 

De goede Sint Jozef, hij streelde, het kindje de mensen geneugt. 

De herders bevalen te weiden hun schaapkens de engelenschaar. 

Wij kunnen van 't kribje niet scheiden, wij wachten het nieuwe jaar. 

 

3. WIJ KOMEN TEZAMEN 
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Wij komen tezamen jubelend van vreugde. Komt nu, o komt nu, naar 

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 de sterre naar 

Bethlehem. Herders en wijzen komen Jezus prijzen:  Refrein 

 

Ook wij uitverkoren mogen U begroeten en kussen uw voeten, Emmanuel. 

Wij willen geven hart en geest en leven. Refrein 

 

4. MIDDEN IN DE WINTERNACHT 

Midden in de winternacht, ging de hemel open. Die ons heil ter  

wereld bracht, antwoord op ons hopen. Elke vogel zingt zijn lied, herders, 

waarom zingt gij niet? Laat de citers slaan; blaast uw 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 uw 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 

zingt gij niet? Laat de citers slaan; blaast uw fluiten aan, laat de bel, laat de 

trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren. 

 

Ziet, 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 trom, rom rom, kere om, kere om, 

laat de beltrom horen: Christus is geboren.  

 

5. ER IS EEN ROOS ONTSPRONGEN 

Er is een roos ontsprongen uit ene wortelstam; die, lijk ons d'ouden zongen, 

uit Jesse 't leven nam; nu heeft zij bloem gebracht, in 't midden van de winter, 

ach! Midden in de nacht. 
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O rozenstruik, Maria, o alderpuurste Maagd: van U zingt Isaias, van 't 

bloemken dat gij bracht; want eeuwig in Gods raad lag dat gij 't Kind zou 

baren tot alder wereld baat. 

 

 6.  HERDERS HIJ IS GEBOREN 

Herders Hij is geboren in 't midden van de nacht, die zolang van te voren de 

wereld heeft verwacht. Vrolijk, o herderkens, zongen ons d'engelkens, zongen 

met blijde stem: haast U naar Bethlehem. 

 

Als wij daar zijn gekomen, ziet een klein kindken leit op 't stro nieuw geboren, 

zoet als een lammeken. D'oogkens van stonde aan zag men vol tranen staan. 

't Weende uit druk en rouw in deze straffe kou. 

 

7.  TREED NU BINNEN (mel: dong dong merely on high)  

Treed nu binnen in de stal  

Waar Jezus is geboren 

Want de schepper van 't heelal 

Heeft al zijn glans verloren 

Gloria, Hosanna in Excelsis 

Gloria, Hosanna in Excelsis 

 

Herders kom nu naar de stal 

En kom uw God aanbidden 

Want de schepper van 't heelal 

Die is hier in ons midden 

Gloria, Hosanna in Excelsis 

Gloria, Hosanna in Excelsis 

 

Herders, speel nu op de fluit 

In deze arme woning 

Zing nu blij uw vreugde uit 

Want ziet: hier is uw Koning 

Gloria, Hosanna in Excelsis 

Gloria, Hosanna in Excelsis 
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8. HOOR DE ENGELEN ZINGEN (mel: hark the herald angels sing) 

hoor de eng’len zingen d’ eer van de nieuwgeboren Heer! 

Vreed’ op aarde, ’t is vervuld: God verzoend 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 eng’len 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 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. 

 

9. WAAR EENS DAVID WERD GEBOREN(mel. Once in royal David’s city) 

Waar eens David werd geboren 

wordt een kind in ’t stro gelegd. 

Daar ligt een geboren herder, 

Hem is alle plaats ontzegd. 

Maar – en dit geheim is groot, 

Hij troont op Maria’s schoot. 

 

In de armen van Zijn moeder 

wordt de liefde zijn tegoed. 

Daar leert Hij van harte zingen 

van de God die wond’ren doet. 

Liefde leidt Hem totterdood, 

tot Hij rust vindt in haar schoot. 

 

Alle dagen van ons leven 

heeft dit Kind ons liefgehad. 
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Met ontferming, diep bewogen, 

over wie geen herder had. 

Hij, die alle mensen weidt 

met zijn staf van lieflijkheid. 

 

10. BLAAS DE BAZUIN (mel. Joy to the world) 

blaas de bezuin en sla de trom, geboren is Gods kind. 

Laat alle klokken luiden gaan, kom zingend rond de kribbe staan; 

Zijn Koninkrijk begint, Zijn Koninkrijk begint, 

Hosanna, hosanna, Zijn Rijk begint. 

 

Blaas de bazuin, de loftrompet, en richt hoog op uw hoofd. 

De toekomst staat in deze ster, nu is de vrede niet meer ver; 

De dag die God belooft, de dag die God belooft, 

Hosanna, de dag die God belooft. 

 

Blaas de bazuin, zijn zonnegloed laat niemand koud en kil. 

Hier is de Mens die liefde doet, hier is God zelf in vlees en bloed; 

Verwonder u heel stil, verwonder u heel stil, 

Hosanna, verwonder u heel stil. 

 

Blaas de bazuin en sla de trom, en roep: victoria! 

Geen leven is nu zonder zin, gegeven is een nieuw begin; 

O zing halleluia; o zing halleluia. 

Hosanna, zo zing halleluia. 

 

11.   STILLE NACHT 

Stille nacht, heilige nacht, alles slaapt, sluimert zacht. Eenzaam wacht het 

hoogheilige paar, lief'lijk kindje met goud in het haar. Sluimert in hemelse 

rust, sluimert in hemelse rust. 

 

Stille nacht, heilige nacht, Zoon van God, liefde lacht vriend'lijk om uwe 

god'lijke mond. Nu ons slaat de reddende stond, Jezus, van uwe geboort, 

Jezus van uwe geboort. 

 

Sille nacht, heilige nacht, herders zien 't eerst uw pracht; door eng'len 
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alleluia galmt het luide van verre en na; Jezus, de redder ligt daar, Jezus de 

redder ligt daar. 

 

12.   STIL IS DE NACHT 

Stil is de nacht. Schitterend zacht. straalt van ver sterrenpracht. 

Mensen komen, mensen gaan. Door hun vluchtig, voorbijgaand bestaan 

ademt eeuwige kracht. Wonderlijk stil is de nacht. 

 

Stil is de nacht. Iedereen wacht op het licht, op de kracht die verdrijft de 

duisternis, en die groeien doet al wat er is, die verzoent en verzacht. 

Wonderlijk stil is de nacht. 

 

Kijk om je heen. Mensen bijeen zingen zacht: stille nacht. 

Wat onzegbaar is, wat je niet ziet, houdt zich schuil in dit goddelijk lied. 

Volg de stem van je hart, Zing door het nachtelijk zwart. 

 

13.  ’T IS GEBOREN 

Refr: 't is geboren het God'lijk kind 

 komt herders speelt op uw feestschalmeien 

 't is geboren het God'lijk kind 

 dat ons allen zo zeer bemint. 

 

'k zie een engel die daar gezwind 

dalend over de groene weiden 

'k zie een engel die daar gezwind 

bij hun schaapjes de herders vindt. Refrein  

 

Schrik niet herders wees blijgezind 

laat uw schaapkens in die valleien 

Schrik niet herders wees blijgezind 

nu gij daar de verlosser vindt. Refrein 

 

In een stal ligt dat God'lijk Kind 

op wat stro moet Zijn leden spreien 

In een stal ligt dat God'lijk Kind 

waar Zijn moeder 't in doeken windt. Refrein 
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14.  AWAY IN A MANGER 

Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron 

De oorsprong der schepping de rijzende zon 

Dit leven zal stralen door God zelf bemind 

Wij groeten de toekomst gevat in dit kind 

  

Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt 

De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht 

Dit kind dat ontvlamt als een aarzelend vuur 

Wordt licht en geleide in ons donkerste uur 

  

Hier tussen de schapen is voor Hem uit het hout 

Van bomen uit Eden een kribbe gebouwd 

Die is deze herder tot eerste tehuis 

En nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis 

  

Hoe diep ook het duister waar in hij verschijnt 

Zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd 

Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht 

Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht.  

 

 

ZALIG KERSTFEEST! 
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