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♫ openingslied 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.       
 

 
Opening/Woord van welkom 
 
1ste lezing: De belofte van Jesaja 
Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht;  
een licht straalt over hen die wonen in het land van doodse duisternis.  
Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot.  
Voor uw aanwezigheid zijn zij vol vreugde,  
Want de last die zwaar op het volk drukte,  
Gij hebt het weggenomen.  
 
Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons geschonken;  
Hem wordt de macht op de schouders gelegd  
en men noemt Hem:  
Wonderbare Raadsman, Goddelijke held,  
Eeuwige Vader, Vredevorst.  
Zijn koninkrijk zal stevig gebouwd zijn op recht en gerechtigheid,  
van nu af tot in eeuwigheid. 
 
Gebed om ons hart vrij te maken voor God 
 
Rector: Heer, in geen enkele herberg was plaats voor U. 
 Vergeef ons als ook wij soms geen plaats voor U hebben.  
Allen: Heer, ons ontferm U over ons. 
 
Rector: Christus, U wil in ons leven komen, 
 maar wij sluiten soms onze deur voor U. 
Allen: Christus, ontferm U over ons. 
 
Rector: Heer, in deze wereld zijn zoveel vluchtelingen en 
 zwervers die nergens een plaats vinden om te overnachten. 
 Vergeef ons als wij hun nood niet zien en niets doen. 
Allen: Heer, ontferm U over ons.  
 
Gebed 
Goede God, Gij hebt deze heilige nacht doen stralen door de luister van het ware licht. Wij bidden U: laat ons, 
die op aarde het mysterie hebben leren kennen van dit licht van uw Zoon Jezus, ook de vreugde ervan genieten 
in de hemel. Door onze Christus, onze Heer. 
Allen: Amen. 
 
♫ Tussenzang: Ik wou dat ik een schaapje was 
Ik wou dat ik een schaapje was,  
ik weet, dat klinkt heel mal,  
maar ik bedoel zo’n schaap van toen,  
zo’n schaapje uit de stal.  

Ik was dan met de herder mee,  
kwam bij het kindje staan  
en raakte met mijn warme snuit  
heel zacht zijn lijfje aan.  



 
Kind van God wat ben je klein.  
Kon ik je mijn wol maar geven.  
Kon ik maar een deken weven,  
warmte in dit kille leven.  
Kon ik maar je deken zijn. 
 
Ik weet, ik ben een mensenkind.  
Ik leef in deze tijd.  
Ik droom van liefde en geluk  
en vrede voor altijd.  

Dan denk ik aan dat kind van toen,  
geboren in die stal.  
En in gedachten hoor ik dan,  
wat hij me zeggen zal. 
 
Mensenkind wat ben je klein.  
Ik zal jou mijn liefde geven.  
Zo zal ik een deken weven,  
warmte in dit kille leven.  
Kom, ik zal je herder zijn. 

 
 
Evangelie 
Rector: De Heer zij met jullie. 
Allen: En met uw geest. 
Rector: Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas. 
Allen:  Lof zij U, Christus. 
 

Terwijl Maria en Jozef in Bethlehem verbleven, 
brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; 
zij bracht een Zoon ter wereld, haar eerstgeborene. 
Zij 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 er een engel van de Heer voor hen. 
Ze werden omstraald door de grootheid van God. 
Zij schrokken er erg van. Maar de engel sprak tot hen: 
“Weest niet bang, want kijk ik verkondig jullie een blijde boodschap. 
Die is bedoeld voor heel het volk. 
Vandaag is in de stad van David voor jullie een Redder geboren: 
Christus de Heer. 
En dit zal voor jullie een teken zijn:  
gij zult het pasgeboren Kind vinden 
in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. 
Opeens voegde zich bij de Engel een hemelse heerschare van engelen 
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 
 
♫ 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. 
 



Kindje Jezus in de kribbe leggen 
 
Tijdens het in de kribbe leggen van het Kind: 
♫  ‘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. 
 
Overweging 
 

Geloofsbelijdenis  
 
Allen: Ik geloof in God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
die nedergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden, 
die opgestegen is ten hemel, 
zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader, 
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, 
de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
de vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam; 
en het eeuwig leven. Amen. 

 
Voorbeden  
 
God, dank U wel voor dit mooie kerstfeest, 
waar we zo naar uitgekeken hebben. 
Dank U wel, dat Jezus is geboren, 
onverwacht, als kind in een stal. 
Help ons om klein te zijn als hij, 
en zo de donkere wereld wat lichter maken. 
Laat ons bidden: 
Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
God, de wereld is zo in angst op het moment om het corona virus 
en toch; opeens kan er een teken van hoop zijn. 
Inspireer en bescherm de mensen, die moeite doen 
om de aarde tot een vredevol paradijs te maken.  
Laat ons bidden: 
Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
God, wij bidden voor mensen die ziek zijn, 
mensen die verdriet hebben, die eenzaam zijn 
of die een dierbare moeten missen 
geef ons handen om hen te troosten 
En benen om naar hen toe te gaan. 
Laat ons bidden: 
Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 



Rector: God, hoor ons, als wij in stilte aan U zeggen, 
 wat er leeft in ons hart. 
(stil gebed) 
Rector: Wij gaan staan om onze gebeden samen te brengen 
 in het gebed dat Jezus ons geleerd heeft: 
(allen staan) 
Allen: Onze Vader, die in de hemel zijt; 

uw naam worde geheiligd; uw Rijk komen; 
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. 

 
 

♫ 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! 
 
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! 
 
Slotwoord 
 
♫ Wees gegroet Maria,  
vol van genade, de Heer is met u, 
gezegend zijt gij boven alle vrouwen 
en gezegend is de vrucht van uw lichaam Jezus. 
Heilige Maria, moeder van God, 
bid voor ons arme zondaars,  
nu en in het uur van onze dood. Amen. 
 
 
Zegen  
 



 
 
 
 
 
♫ 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 Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood  
en het Rejoice Juniorkoor  

wensen u een heel  
Zalig Kerstmis! 

 
https://rejoicekoor.nl 

 
 

 


