
25 december 
 
♫ Intredelied Wij komen tezamen  
Wij komen tezamen onder ’t sterreblinken  
een lied moet weerklinken voor Bethlehem.  
Christus geboren zingen d’ engelenkoren. 
 

Refrein: 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.       
 

Kruisteken en begroeting   
 

Schuldbelijdenis  
 

♫ Kyrie  
Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. 
Christus, ontferm U. Christus, ontferm U. 
Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. 
 

♫ Gloria:  
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 

 
Dienst van het Woord 

 

Eerste lezing   
 
 ♫ Tussenzang: Er klonk een lied 
Er klonk een lied, er zong een stem, 
Die eerste kerstnacht in Bethlehem: 
Er klonk een lied, er zong een stem, 
Die eerste kerstnacht in Bethlehem. 

Dans en wees blij God heeft redding gebracht, 
want Jezus is geboren vannacht. 
 

De herders zijn er heen gegaan  
en kwamen blij om de kribbe staan.  
De herders zijn er heen gegaan  
en kwamen blij om de kribbe staan.  
Dans en wees blij God heeft redding gebracht,  
want Jezus is geboren vannacht. 
 

Nu zingt op Kerstmis iedereen:  
vier feest, want God laat ons nooit alleen. 
Nu zingt op kerstmis iedereen:  
vier feest, want God laat ons nooit alleen. 
Dans en wees blij God heeft redding gebracht, 
want Jezus is geboren vannacht. 
 
Tweede lezing 
 
♫ Alleluia  
Ik breng een boodschap tot u, want deze nacht 
wordt geboren, onze Redder, onze Koning, onze 
Heer. 
 
Evangelie  
 
Homilie  
 

Geloofsbelijdenis  
 

Voorbeden  
 

Dienst van de Eucharistie 
Collecte 
 
Bereiding van de gaven  
 

♫ Offerandelied: t Is geboren het God’lijk kind 
Refrein: ‘t Is geboren het God’lijk kind! 
Komt herders speelt op uw feestschalmeien! 
‘t Is geboren het God’lijk kind! Dat ons allen zo 
teer bemint. 
 

Schrik niet herders, weest blijgezind.  
Laat uw schaapjes in de valleien. 
Schrik niet herders, weest blijgezind.  
Daar gij hier de Verlosser vindt. 
 

‘t Ligt op doeken, ‘t ligt op hooi. 
‘t Is zo arm in zijn kleine kribbe. 
‘t Ligt op doeken, ‘t ligt op hooi. 
‘t Is zo arm maar zo wondermooi. 
 

Zie Maria zit stil terneer. 
Jozef waakt, bij het slapend kindje. 
Zie Maria zit stil terneer. 
Jozef waakt, bij ons aller Heer. 
 
Gebed over de gaven  



 

Prefatie 
 

Eucharistisch gebed   
 

♫ Sanctus 
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. 
 

Acclamatie 
 

Gebed des Heren 
 

Vredeswens 
 

Breken van het brood 
 

♫ Agnus Dei 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons  
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons  
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, 
geef ons de vrede. 
 

Uitnodiging tot Communie 
 
♫ Lied: Rondeel der herders     
Midden in de winternacht ging de hemel open, 
die ons ‘t heil ter wereld bracht, antwoordt 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, daar 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,  
kere om, kere om, 
laat de beltrom horen. Christus is geboren! 
 
 

Slotritus 
Gebed na de Communie 
 

Mededelingen 
 

Zegen en zending 
 

♫ Slotlied Vrolijk kerstfeest  
Vrolijk kerstfeest, vrolijk kerstfeest,  
komt allen tezamen. 
“Merry Christmas, merry Christmas“  
is our wish for you. 
Vrolijk kerstfeest, vrolijk kerstfeest,  
komt allen tezamen. 
“Merry Christmas, merry Christmas”. And a happy 
new year. 
Jezus kwam voor ons op aard’, bracht de mensen 
vrede, werd geboren in een stal en door ieder 
aanbeden.  
Bim bam bom, tingelinge, bim bam bom, 
tingelinge, bim bam bom, tingelinge, ding, dang, 
ding, dang, dong. 
 
Vrolijk kerstfeest, vrolijk kerstfeest,  
komt allen tezamen. 
“Merry Christmas, merry Christmas“  
is our wish for you. 
Vrolijk kerstfeest, vrolijk kerstfeest,  
komt allen tezamen. 
“Merry Christmas, merry Christmas”. And a happy 
new year.  
 
And a happy new year and a happy new year!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Rejoice Juniorkoor wenst u zalig Kerstmis! 
 
https://rejoicekoor.nl 


