
Kerstnachtmis 2021   

“een Kind is ons geboren en 900 jaar Norbertijnen” 

 

Voorgangers:  Eveline Sitskoor, Harrie v.d. Ber, Jan Claassen 

Muziek:   Stella Vocalis o.l.v. Sonja van den Dries 

Organist/pianist: Ruud Verbunt 

Opname techniek: Joris van den Dries, John van den Dries 

 

Lied: “Cool night” 

Kruisteken en themastelling 

Openingslied: “Wij komen tesamen” 

Wij komen tezamen, onder 't sterreblinken  
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem  

Christus geboren zingen d'engelenkoren 
Refr: Venite adoremus, venite adoremus, 
venite adoremus, Dominum. 

 
Drie wijzen met wierook, kwamen er van verre  
Zij volgden zijn sterre naar Betlehem  

Herders en wijzen komen Jezus prijzen 
Refr: Venite adoremus, venite adoremus, 
venite adoremus, Dominum. 

 
Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten  
En kussen Uw voeten Emmanuel  

Wij willen geven, hart en geest en leven 
Refr: Venite adoremus, venite adoremus, 
venite adoremus, Dominum. 

 

Gebed om openheid en vergeving 
 
Laat ons bidden tot onze God, 

omwille van de eerste en de laatste, 
omwille van de sterke en de zwakke, 
omwille van groot en klein, 

omwille van alle verschillende mensen, 
vragen en bidden wij U God: 
 

A: Wees hier aanwezig. Open ons hart en ons verstand. 
Vergeef ons onze fouten en wees met ons begaan. 
Wees begaan met hen die elkaar graag mogen 

én met hen die elkaar liever niet zien. 



 

V: Maak ons ontvankelijk voor U en voor ieder 

en schenk ons alle kracht 
om het goed te maken met elkaar. 
Inspireer ons om samen toekomst mee te maken; 

te bouwen aan een hemel op aarde, 
vandaag en iedere dag opnieuw, 
tot in de eeuwen der eeuwen. 

 
A: Amen 
 

Lofzang: Eer zij God in den hoge 

Eer zij God in deze 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 kyrieeleis 

Gloria in excelsis Deo 
Gloria in excelsis Deo 
 

Gezongen 1e lezing 

Het volk dat in duisternis gaat 

Zal aanschouwen groot licht. 
Die wonen in schaduw van dood 
Over hen op gaat het licht. 

 
Het volk dat in duisternis gaat 
Zal aanschouwen groot licht 

Die wonen in schaduw van dood 
Over hen op gaat het licht. 
Zij zullen lachen en juichen 

Als op de dag van de oogst. (2x) 
 



Het volk dat in duisternis gaat 

Zal aanschouwen groot licht. 
Die wonen in schaduw van dood 
Over hen op gaat het licht. 

 
 
V: Het slavenjuk dat ons drukte 

De stang op onze schouders 
De stok waarmee wij worden geslagen 
Breekt Hij in stukken, op Zijn dag. 

 
De stampende trappende laarzen 
De kleren in bloed geverfd 

Vallen ten prooi aan het vuur. 
Want een kind ons geboren. 
Want een kind ons gegeven. 

Op zijn schouders het rijk van de vrede 
En de namen waarmee hij genoemd wordt: 
 

Engel van Gods visioen. 
God onbedwingbaar, Vader-voor-eeuwig, 
Koning van de vrede. 

 
Nog in de moederschoot werd hij geroepen. 
De geest van God zal rusten op hem: 

Om aan de armen goed nieuws te brengen 
Om aan gevangenen bevrijding te melden 
Aan de blinden de weg naar het licht 

Om te troosten wier hart is gebroken. 
Hij zal niet doven de kwijnen vlam, 
En het gekraakte riet niet breken.  

Hij zal een schutting zijn tegen de wind, 
Schuilplaats tegen de regen. 
 

Kerstverhaal 

De geboorte van Jezus 

 
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle   
inwoners  van het rijk zich moesten laten inschrijven.  

Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind  
van Quirinius  over Syrië.  
Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder  

naar de plaats waar hij vandaan kwam.  
 
Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven.  

Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger  
was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea,  



naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij  

van David afstamde.  
 
Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan  

en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. 
Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een  
voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het  

gastenverblijf. 
 
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in  

het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde.  
Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden  
ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze  

hevig schrokken. De engel zei tegen hen: 
‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen  
dat grote vreugde betekent voor heel het volk: vandaag is  

in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de  
messias, de Heer.  
Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een  

pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een  
voederbak ligt.’  
 

En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels  
leger dat God prees met de woorden:  
‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor 

de mensen die Hij liefheeft.’ 
 
Lied: Nu sijt wellekome   

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, 

Gij komt van alzo hoge, van alzo 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, 
Daarmeed' 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 den velde hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 
"Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar; 

Bethl'em is de stede, waar 't is geschied voorwaar.”Kyrieleis. 
 
Woord van verkondiging 

 

 



Geloofsbelijdenis 

 
Ik geloof in een kerk die haar deuren wijd openzet,  
waar iedereen welkom is en niemand buitengesloten wordt,  

die geen onderscheid maakt tussen man en vrouw,  
tussen goed en slecht,  
waar ieder heilig en zondig is,  

die geen rangen en standen kent,  
waar allen van hoog tot laag  
werkelijk broeders en zusters zijn,  

die haar eigen grenzen overschrijdt  
en een Tafel bereidt voor allen  
doe zich tot Jezus Christus bekennen,  

die het woord van God in dialoog belijden  
en waar communio hand in hand gaat met communicatie,  
die niet heerst, maar dient, waar recht gedaan wordt aan allen,  

die niet denkt aan eigen roem,  
maar de kleinen eert en hen optilt uit hun vernedering,  
die op uittocht is naar de werkelijke bevrijding voor alen,  

die haar crisis te bovenkomt en blijft getuigen  
van de hoop die in haar leeft  
 

Voorbeden 

V: God, JIJ die in liefde en met genegenheid naar deze wereld    

omziet en  tot ons gekomen bent in een klein en kwetsbaar     

mensenkind, wij  bidden U: 

 

Voor wie moeilijk tot contact in staat zijn, bang om zichzelf 
te geven, voor wie eenzaam zijn en niemand hebben om 
hun leven mee te delen; kom hun tegemoet en troost hen 
met uw tederheid, dat er mensen zijn die hen laten voelen 
hoe waardevol zij zijn... 

Laat ons bidden: 

 

Voor wie leven in de duisternis van oorlog en  
geweld, voor wie gevangen zijn in onmacht en  
uitzichtloosheid; kom hun tegemoet en houd in  
hen de hoop levend op bevrijding, dat er  
mensen zijn die voor hen opkomen en hen  
bemoedigen... 

Laat ons bidden… 

 

Voor wie zich overvraagd voelen door allerlei  
verplichtingen, voor hen die zichzelf en de ander  
geen tijd gunnen; kom hun tegemoet en wek in  
hen het verlangen naar stilte, dat er mensen  



zijn bij wie zij tot rust mogen komen... 
Laat ons bidden.. 

Voor allen die verbonden zijn aan die orde die  
900 jaar geleden gesticht is. Dat Norbertijnen,  
vrouwen en mannen, gevuld met Uw Geest,  
waarlijk mensen van het Volk Gods zijn. 
Laat ons bidden.. 

V: God van beloften, hoor onze gebeden, doe uw licht over ons stralen en 
schenk ons vrede, in deze nacht en al onze dagen en nachten. Amen. 

Afsluiting van de woorddienst 

- Klaarmaken van de tafel 

- Uw digitale bijdrage 

- Lied: “Midden in de winternacht” 

 
Lied Midden in de winternacht 
 

Midden in de winternacht, ging de hemel open. 
Die ons 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 er 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 de 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! 
 

Gebed over de gaven 

 
God van mensen, uw licht schijnt in onze duisternis. 
Zo wekt U ons tot leven en schenkt ons toekomst.  

Wij bidden U: ontvang dit brood en deze wijn als uitdrukking van onze 
vreugde en dankbaarheid. Geef dat wij ze met elkaar mogen delen als een 
teken van uw liefde, tastbaar geworden in Jezus Christus, het kind van 

Betlehem, in deze nacht en al onze dagen en nachten. Amen. 



 

TAFELGEBED  KIND ONS GEBOREN  
 
V: Hier in ons midden, wees aanwezig, God van alle tijden, Bron van 

leven, Hart van liefde, Droom van gerechtigheid en vrede.  
Gezegend zijt Gij, God in ons midden, met ons begaan vanaf den beginne.  
 

V: Gij zijt vanaf de moederschoot met ons en voorbij de dood wacht Gij op 
ons; intussen roept en wenkt Gij ons als een lichtpunt in de nacht, als een 
stem om mededogen, als diep geweten dat ons richting geeft. Gij hebt U 

laten zien in woord en werk van mensen die opstonden tegen onrecht en 
voluit bent U in onze wereld aan het licht gekomen in Jezus Messias, Kind 
ons geboren, Zoon ons gegeven, die Uw toekomst met ons heeft 

verzekerd. Gezegend zij Gij, God in ons midden.  
 
A: Kind ons geboren, Zoon ons gegeven, God onbedwingbaar, Vader voor 

eeuwig. Koning van de vrede (2x)  
 
V: Gezegend is Jezus Messias, die in Uw NAAM ter wereld is gekomen als 

verlossend woord; die ver van huis aan de deuren afgescheept amper 
onderdak vond, in een stal is geboren; die gezocht werd in stad en land, 
die gevonden werd door herders en wijzen, die herkend werd als 

'sprekend de Vader', omdat Hij van de kribbe tot het kruis er was voor de 
ander: een geboren naaste. Gezegend deze mens, vol van Uw Geest, die 
gezien is bij ieder van goede wil. Kom ook ons tegemoet bij dag en nacht 

met de kracht van Uw Geest.  
 
A: Kind ons geboren, Zoon ons gegeven, God onbedwingbaar, Vader voor 

eeuwig. Koning van de vrede (2x)  
 
V: Gezegend zijt Gij God, omwille van Hem die in de nacht onze redding is 

geworden en op de avond voor zijn dood liet zien wat het geheim van heel 
ons leven is.  
Toen Hij voor de laatste maal samen was met zijn vrienden, nam Hij het 

brood, dankte U, God, brak het brood en gaf het aan zijn vrienden met de 
woorden:  
              "Neemt en eet van Mij, dit is mijn lichaam, heel mijn leven   

               gegeven voor jullie."  
En na die maaltijd schonk Hij wijn in, sprak opnieuw een dankgebed, gaf 

de beker rond en zei:  
             "Neemt en drinkt allen van Mij, want dit is de beker van het  
               verbond, nieuw verwantschap, altijddurend, geschonken door  

               mijn bloed tot vergeving van alle zonden.  
               Blijf zo doen tot mijn gedachtenis, deel met elkaar tot er vrede                  
               is".  

A: Kind ons geboren, Zoon ons gegeven, God onbedwingbaar, Vader voor 
eeuwig Koning van de vrede (2x)  
 



V: God in ons midden, gezegend zijt Gij omwille van de ogen die Gij hebt 

geopend door het kind van Bethlehem, Jezus Messias: niet hoog in de 
hemel of diep in de aarde, niet in wetten of beweringen vinden wij U, 
maar midden in het leven, hartje wereld: in vogels en bloemen, in hoop 

en verlangen, in stilte, op bergen, in dalen, wereldwijd overal waar  
mensen opkomen voor elkaar en zorgen dat niemand te min of te veel is.  
 

V: Open ons hart, opdat wij zien met nieuwe ogen; kom met uw Woord en 
Geest van liefde, opdat in ons de nieuwe mens geboren wordt die 
ongezien het geluk voor elkaar krijgt, die uw toekomst van vrede mee-

maakt. En als wij werkelijk die nieuwe mens in ons toelaten, als vrienden, 
broers en zussen worden van elkaar, die alles delen, dan kunnen wij met 
Jezus' woorden bidden, die Hij ons in de mond heeft gelegd: 

 
Onze Vader 
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. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid. Amen 
 

Vredeswens 
'Aan de vrede zal geen einde komen', droomt Jesaja. 
Dat is precies wat Jezus van Godswege komt doen: vrede brengen. 

Hoe verlangen we in onze tijd nog steeds naar deze vrede! 
Wensen we elkaar met een handdruk, een glimlach, vrede toe. 
 

Communie 
 
Lied: In the bleak midwinter 

 
Gebed 
 

Liefdevolle God, wij danken U voor uw aanwezigheid in uw woord van 
liefde en vrede en in de tekenen van brood en wijn. Wij danken U dat U bij 
ons wilt zijn en ons doet delen in uw genade. 

Geef dat wij ons steeds meer verbonden weten met het kind in de kribbe, 
Jezus Christus, en in Hem met al uw mensenkinderen. Laat ons het licht 

van Kerstmis uitstralen, uw licht dat al onze duisternis verlicht, in deze 
nacht en al onze dagen en nachten. Amen. 
 

 
Mededelingen 
 

Zet die kaars voor je raam! Laat iedereen zien dat jij thuis bent en dat dat 
nieuw geboren kind welkom is. Dat mensen mogen aankloppen en dat er 
opengedaan zal worden. 



Eerste kerstdag viering om 06:00 en 10:30uur 

Tweede kerstdag viering om 10:30uur  
Kerststal kijken 1ste en 2de kerstdag na de viering tot 12:30uur 
Dank voor alle mensen die weer klaar hebben gestaan om dit Kerstfeest 

weer mogelijk te maken van techneuten tot bouwers van versierders tot 
vouwers. Iedereen die betrokken was bij deze voorberereiding. Dank je 
wel. Zonder jullie allemaal was dit niet mogelijk geweest. 

En laten we met de leden van Stella Vocalis, OLV Sonja van den Dries en 
met begeleiding van Ruud Verbunt ons Slotlied zingen 
 

Slotlied: Stille Nacht 
 
Stille nacht, heilige nacht,  

alles slaapt, sluimert zacht.  
Eenzaam waakt het hoog heilige paar,  
lieflijk 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'! 

 
Stille nacht, heilige nacht,  
herders zien 't eerst uw pracht;  

door den eng'len alleluja  
galmt het luide van verre en na:  
Jezus, de redder, ligt daar,  

Jezus, de redder, ligt daar. 
 
Zegen 

 
Laten we gaan door het donker van de nacht met het licht van het 
kerstkind in ons hart en in onze ogen. 

Dat zijn vrede mag doorbreken, overal op aarde. Zegene ons de algoede 
en barmhartige God, de Vader, de Zoon en de + heilige Geest. Amen. 

 


