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Naar het feest

-------------God rest you merry, Gentlemen

God rest you merry, gentlemen, let nothing you dismay.
Remember Christ our saviour was born on Christmasday,
to save us all from Satan's pow'r when we were gone
astray.
0 tidings of comfort and joy.
From God our heavenly father, a blessed angel came,
and unto certain shepherds brought tidings of the same;
~ow that in Bethlehem was born the Son of God by name.
U tidings of comfort and joy.
Now to the Lord sing praises, all you within this place,
and with true love and brotherhood each other now embrace;
This holy tide of Christmas all other doth deface.
o tidings of comfort and joy.
Schönster Herr Jesu,
Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Herren
Gottes und Maria Sohn, Dich will ich lieben
Dich will ich ehren, meiner Seele Freud'und Wohn
Schön ist der Mone, schöner die Sonne
Schön sind auch die sternen all; Jesus ist feiner
Jesus ist reiner als die Englen allzumal
Schön ist das Silber, schöner die Perlen
Schöner noch des goldes Glanz;
Uies heut nur scheinet, Morgen verschwindet;
Jesus glänzt in Ewigkeit
Schön sind die Blumen, schöner die Menschen
In der frischen Jugendzeit; sie müssen sterben
Müssen verderben, Jesus bleibt in Ewigkeit
Deck the halls
Deck the halls with boughs of holy, falalalalalalalala
T'is the season to be joly, falalalalalalalala
Don we now our gay apparel, falalalalalalalala
Troll the ancient Christmas carol, falalalalalalalala
See the blazing yule before us, falalalalalalalala
Strike the harp and join the chorus, falalalalalalalala
Follow me in merry measure, falalalalalalalala
While I teIl of Christmas treasure, falalalalalalalala
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Fast away the old year passes, falalalalalalalala
Hail the new, ye lads and lasses, falalal~lalalalala
Sing we joyous all together, falalalalalalalala c
Headless of the wind and weather, falalalalalalalala
: . Bénissez Ie Seigneur
Bénissez Ie Seigneur suprème
Petits oiséaux, dans vos forêts
Di tes,· sous oes ombrages frais
Dieu me~ite qu'onlfaime
Triste et pleintive tourterelle
Bénissez Dieu, rien n'estsi do~(
Je devrais plus gémir que vous
Car .je suis moins fidèle
Dans cesbeaux lieux tout est fertile
J'y vois des fruits, jt y vöis des fleurs
Je Ie dis en versant des pleurs
Je suis l'herbe stérile
Dieu tout puissant, en qui jfespère
Soyez toujourscmon protecteur
Je suis un ingrat, un pêchefu::'
Mais vous êtes mon père
Eer zij God in onze dagen
Eer zij God in onze daèen
Eer ZlJ God in deze tijd
Mensen van het welbehagen
Roep op aarde vrede uit
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
Lam van God, Gij hebt gedragen
Alle schuld totelkë prijs
Geef in onze levensdagen
Peis en vree, Kyrieleis

Entre Ie boeuf et lIane gris
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Entre Ie boeuf et lIane gris
Dors, dors, dors Ie petit fiis
Mille anges divins, milleséraphins
Volent à. l'entour de ce gránd Dien d'amour.
Entre les deux bras de Marie
Dors, dors, dors Ie fruit de vie
l1ille anges divins, mille seraphins
Volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.
Entre les pastoureaux· jolis
Dors, dors, dors Ie petit fils
Mille anges, divind, mille s,é;rapbins
Volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.
Ence beau jour solennel
Dors, dors ,dors· I' Emanuel ...
.
Mille anges divins, mille sé;raphins
Volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.
Thefirst Nowell
Tbe first nowell the Angel did say
'''as te eertain poor sbepberds in fields as tbey lay
In fields wbere tbey lay, keeping tbeir sbeep
On a cold winters nigbt tbat was so deep
Newell, born is de King of Israël.
They looked up and sawa star
Shining in the east beyond them far
And to tbe earth it gave great light
And so.it continued. botb day and nigbt
Nowell, bern isthe King of Israël.
Then let us all with eneaccerd
Sing praises to our heavenly Lord.
Tbat hatb made heaven and earth ofneught
And witb bis bloodmankind bath bought
Nowell, born i.s tbe Ring of Israël.
Lully, Lul1ay
Lully, lullay, thou little tiny phild,
By,. by, lul1y, lul1ay.
Lullay thou little tinY:Qhild,
By, bylully, lullay.
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sisters toa, how may we do,
For the preserve this day.
This paar youngling for whom we do sing,
By, by, lully, lullay.

Herod the King in his raging,
Charged .he hath thi.s day.
His men of might, in his own sight,
By, by, 1 ully, 1 ulla.y.
.
Then woe is me, PQorchild for thee,
And ever mourrt andsay.
For thy parting nor say nor sin~,
B~, by, lully, lullay.
Shepherd's pipe caral
Going through ths hills on a night all starry
on the way to Bethlehem,
Far away I heard a shepherd boy piping
on the way to Bethlehem.
Refrein:
Angels in the sky brought this ~essage nigh:
'Dance and sing for joy that Christ the newborn King is
come to bringus peace on earth,
and he!s lying cradled there at Bethlehem. 1
'TeIl me$ shepherd boy piping tunesso merrily
on the way to Bethlehem,
Who 1dll hear your tunes on these hills so lonely
on the way to Bethlehem?i
Refrein. • •

.

..

'None may hear my pipes on these :lills so 10nely
on the way to Bèthlehem;
But a King will hear meplay sweet lullabies
when I get to Bethlehem o '
Angels inthesky came down from·on high
hover ed 0' erthe manger where the babe was lying
cradled in the arms of his mother Mary,
sleeping now at Bethlehem.
'~fuere

is this new King, shepherd boy piping merrily,
is he there at Bethlehem?'
tI will find him soon by the'star shining brightly
in the sky o'er Bethlehem. t
Refrein. • ,
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1I1ay I come wi th you, shepherd boypil':ing merz.:ily,
come with you to Bethlehem?
Pay my homagetoo at the new King's cradIe,
is it far to Bethlehem?'
Angels in the sky brought this massage nigh:
'Dance and sing fOr joy that Christ the infant King is
born this night in lowly stableyonder,
born for you at Bethlehem.'
Wij kqmen tezamen
1ij komen tezamen onder 't sterreblinken
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem
Christus geboren, zingen d'engelenkoren~
Kom,
Kom,
Kom,
Onze

gaan we Hem aanbidden
gaan we Hem aanbidden
gaan we Hem aanbidden
Heer.

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem
Herders en wijzen komen Jezus prijzen.
Kom,
Kom,
Kom,
Onze

gaan we Hem aanbidden
gaan we Hem aanbidden
gaan we Hem aanbidden .
Heer.

Ook wij uitverkoren mogen U begroeten
en kussen Uw voeten, Emmanuël.
vlij willen geven hart én geest en leven.

Kom, gaan we Hem aanbidden
Kom, gaan we Hem aanbidden
Ko~, gaan we Hem aanbidden
Onze Heer.
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Begin Eucharistieviering

+ 0 Sapientia, q~ae ex are Altissimi prodiisti,
attingens a fine usquead finem,
forti ter suaviter que disponens omnia:
Veniaddocendum nos viam prudentiae.

o wijsheid, die zijt ontsproten uit de mond dès
Allerhoogsten; Gij reikt van het ene tot het andere
einde en beschikt ever alles met kracht en zachtheid:
Kom, en leer ons de weg der voorzichtigheid.
- Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
Gezegend Z~J God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus.
- Welkom en inleidend woord
+ Kyrie eleison
- Gebed
Heer onze God,
in deze nacht danken wij U
voor uw genade, voor Jezus uw Zoon
die als mens op aarde is verschenen.
Doe ons meer en meer gelijken op Hem,
geef dat Hij opnieuw ,geboren .wor.dt
in onze harten.
Dan zal dit k~rstfeest zalig zijn,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
Dienst van het Woord
- Eerste lezing: Jesaja 9j 1-3 en 5-6
Het volk dat wandelt in de duisternis
ziet een helder licht;
een glans straalt over hen
die wonen in het land van de dcod.
Gij hebt hun blijdschap vermeerderd,
hun vreugde vergroot.
Voor Uw aanschijn zijn zij vrolijk
als mensen die opgewekt zijn bij de oogst
of jubelen bij het verdelen van de buit.
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"[ant het juk dat zWfl-ar op hem ,drukt,
het blok dat ligt op zijn nek,
en de stok van zijn drijver
hebt Gij stuk gebroken als in de dagen van Midjan.
~lant ee,n Kind is ons geboren,
een Zoon werd ons geschonken;
Hem wordtdemàcht op de schouders gelegd
en men noemt Hem: Vlonderbare Raadsman Goddelijke Held - Eeuwige Vader - Vredevorst.
Een grote macht en een onbeperkte welvaaxt
zullen toevallen' aan Davidstroon
en aan zijn koninkrijk,
zodat het gegrondvest zal zijn
en stevig gebouwd op 'recht en gerechtigheid
van nu af tot' ih eeuwigheid.
De ijver van de Heer der hemelse machten
brengt het tot stand. '
Zo spreekt de Heer.
VT i j danken God.
+ Away in a manger
bewerking:Phillip Le<iger
Away in a manger, no crib ~or a'beQ,
the little Lord Jesus laid down his sweet head.
The stars in the bright sky lookéd down where he lay,
the little Lord Jesus asleep onthé hay.
Tha cattIe are lowing, the babyawakes,
but little Lord Jesus no cryinghemakes.
I love thee, Lord Jesus, look down from tbe sky,
and stay by my side until morping is nigh~
Be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay,
close by me for ever and love me,I.pray.
Bless all the dear children in thy tender care,
and fit us for heaven, to live with thee there.
- Tweede lezing uit het Evangelie v. Lukas 2, 1-14,
+ Dominus vobisoum
Et cum spiritu tuo.
Sequentia sancti Evangelii
secundum Lucam
Gloria tibi Domine.
In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden worden
in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats
eer Quirinius làndvoogdvan Syrië was.
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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,
Bethlehem gehet~n, om zich te laten inschrijven,
samen met Maria zijn verloofde die zwanger was.
Terwijl zij daar verbleven brak he~ uur aan waarop
zij moeder zou worden; zij bracht een zoon ter
wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde Hem in
doeken en legde Hem in een kribbe, omdat er voor hen
g~en 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 ell
zij werden omstraald door de glorie des Heren, zodat
zij door grote vrees werden bevangen.
Maar de engel sprak tot hen.
"Vrees t niet, '"ant. zie,
verkondig u een vreugdevolle boodschap, die bestemd'
voor heel het volk~
Heden is u een Re~der geb.oren, .Christus de Heer,
in de ptad van David.
En dit zal voor u eenta'kerl; zi:jn:
gij zult het pasgeboren, kind vinden
in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe".
Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden:
lIEer aan God in den hoge
en op aarde' vrede onder de mensen
in wie Hij w~lbehagen heef til.
Zo spreekt de Heer.
vii j danken God.
+ Gloria in excelsis Deo

- Verkondiging
+ Credo

in

unilm Deum

Patrem. omnipotentem, factorem caeli et terrae,
visibilium omnium, et invisibilium.
Et' in unum Dominum Jesum Christum,
F:i.,iium Dei unigeni tum.
Et eX Fatre natum ante omnia sascula.
Deum de Deo, Lumen de Lumine,
Deum verum de Deo vero.
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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 mGrtuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spiri'~um sa.nctum, Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur,
et conglorificatur, qui locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam
et apostolicam ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrexionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi. Amen.

- Voorbeden
God, Vader van Jezus Christus,
Vader van ons, U bidden wij
voor allen die in deze nacht alleen ZlJn,
eenzaam, opgesloten in hun eigen kleine wereldje;
dat ze weer verbinding krijgen met de wereld om
zich heen;
voor hen die ziek zijn, gebrekkig,
wanhopig of waarom dan ook
niet in staat tot genieten van het leven;
dat ze mogen horen in de nacht van Christus de Heer:
wij zijn bestemd tot leven, tot leven honderdvoud
Laat ons bidd~n:
Heer, onze God, W1J bidden U: verhoor ons.
voor allen die in deze nacht
zorgend voor een ander bezig zlJn,
voor hen die lief zijn, weergaloos;
dat ze met zachte handen onze harde wereld openvOUWen;

12

veer hen die moetenwe;rken deze,nacht,
cp wacht bij een ziekbed
'..
.
.
cf angstig wachtend cp een bericht van nood;
dat ze laten heren in de nacht van.Christus de Heer:
jij bent bestemd tot leven,'tot leven hondervoud
Laat ons bidden:
' ,
voor allen die in deze nacht
hier bij elkaar gekomen zijn,
voer jeu en jou en jou;
dat' je gewaardeerd mag worden om 'wi e je beh t;
voor hen die wij met name willen noemen
V00r allen die deze viering mee verzorgen, .
en maken tet een feest van herkenning en geluk;
dat je het mag hcrenop'het feest van Christus de Heer:
jij bent bestemd tct leven, tot leven honderdvoud
Laat ons bidden:
.
parochie-intenties
Heer onze" God,
dankbaar vieren wij de geboorte
en het leven van Jezus, uw Zoen.
Moge zijn begin ens sterken
om de weg van de liefde ten einde toe te gaan.
Dat vragen wij U deor Hem
die met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
- Intermezzo:
Breod en wi

worden klaargemaakt.

Grote kerstkollekte voor het charitatieve
werk van de Obrechtparochie, in eigen
midden èn daarbuiten'
+ 0 Radi:x Jesse,qui' stas in sib"llum populorum,
super quem ccntinebunt reges os suum,
quemgen t esdepr eca bimtur:
Veni ad liberandum nls, jam neli tardare.
C wortel van Jessej

de volker'entot een teken
staat aangekondigd, voer wie de koningen sprakeloos
zullen staan, Die d~ velkerenzullen aanbidden:
Kom ons verlossen, teef niet 'l~n~er.
+ A Christmas caro1

van Zcltan Kodaly
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All men draw near, Christmas;is here, all the we1kin rings.
TeIl the story, 13ing all glpI'Y te the King of Kings.:
He who of aId prophets foretold, now is come to birth.
Come one and all to the oxstall: Hebrings peaee on earth.
See wherethe star, gleaming afa.r, guides us thro'l,;,gh
the dark,
.
Godls holy dove brings back in love sinners to his ark.
the story of his glory, Christ by all a.dored.
Songs upraising, praise him, praise him, all men praise
+l1e Lord •

~ell

.J:labe all holy, whom all lowly ox and ass adore,
bless our cattie, bless our harvest, bless each house
and store.
Jesu, hear us, Christ be near us, make us holy all,
with joyful praise fill all our days, hear us when
we eal1.· Amen.
Het breken van het Brood
- Gebed over de. gaven
Heer onze God,
voed ons met brood en wijn,
verzamel ons in liefde,
houd ons.in leven
uit kracht van Jezus, uw ~oon.
Dan zal deze nacht veilig worden, warm,
stralender dan de dag.
Dat vragen wij U door Hem
die met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
+ Prefatie

Dominus vobiscum
Sursum ccrda
Gratias agamus Domino Deo
nostro

Et cum spiritu tuo.
Habemus ad Dominum.
Dignumet justum est.

Heilige Vader, machtige eeuwige God,
om recht te doen aan Uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden zullen wij U danken,
altijd en overal door Jezus Christus, onze Heer
Gij hebt Uw heerlijkheid ontvouwd voor onze ogen,
nieu'v Licht is opgegaan
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Uw woord is vlees geworden;
21iehtbaiu zijt Gij geworden, onze God in Hem,
naar U gaat ons verlangen, onze liefde~
naar U die nog verborgen zijt.
Daarom, met alle engelen, machten en krachten,
met allen die staan voor Uw~roon,
loven en aanbidden w~j U
en zingen U toe vol vreugde:
+ Sanctus
-0-

Benedictus

Als u wilt kunt u nu gaan knielen

-0-

- E11charistisch Gebed

.'" .
Gcd, Schepper en Vader, w~J loven U om de mens~ording van Uw Zoon. Deor Hem zijtGij.gewor~en
Ged-met-ons.
Wij danken U veor Zijn woord -van waarheid, voer'
Zijn liefde tot de mensen, veer Zijn arbeid en
gebed.
~.
Hij bracht blijdschap aan de arman;'blinden gaf Hij
het gez'::.cht, doven het gehoer, melaatsen werden rein,
la.mmen konden lopen, Voor allen is
alles geworden.
Daarom bidden wij U, Gcd,
d~t Uw Geest Qpnieuw zal komen
om het aanzien van de aarde te vernieuwen,
cns gehoorzaam aan Uw wil te maken
en dienstbaar aan de mensen.
Zend oek Uw Geest over dit brööd en deze beker;
laat ze voor cna worden
het Lichaam en Bleed van Jezus Christus.

Die cp de avond voor Zijn lijden en dood
het brood in Zijn handen heeft genomen,
en Zijn ogen opgeslagen heeft naar U, God,
Zijn almachtige Vader,
'
de zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken
en a~n 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 leèrlingen en zei:
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Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want
dit is de beker van het nieuwe altijddurende
VerbondJdi t is mijn Bloed, dat voor u en alle
mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden,
Blijft dit doen om Mij te gedenken.
Als wij dan eten van dit Brood
en d:rinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des' Heren
totdat Hij komt.
God, onze Vader,
wij houden dankbaar de gedachtenis van Uw Zoon
Jezus Christus, onze Heer. Hij is Uw grootste
glorie, omdat Hij het meest heeft liefgehad.
Hij w'as waar::ijk mens met de mensen toen Hij leed
en stier'f met ons. Allen die geloven leerde Hij
de lasten van elkaar te dragen.
.
Hij is verrezen uit de dood en he~ft ons de wereld
in gezonden als getuigen van de hoop, van nieuw
vertrouwen in het leven. De dag zal komen, waarop
Hij wederk~ert om Uw Koninkrijk te voltooien;
dan is er geen droefheid meer, geen pijn, geen dood:
want al het oude is voorbij.
God, de mBnsen wachten op Uw Rijk van vrijheid,
recht en vrede op aarde.
Om U in geest en waarheid te aanbidden zouden wij
voor allen oV.eral als Jezus Christus moeten zijn.
Bewaar ons, bidden wij,
dat het eten van Zijn brood,
het drinken uit de Beker met Zijn Bloed,
geen eigen vonnis voor ons w~rdt.
Help ons, voor allen te leven zoals Hij,
voor de mensen van elke kleur en taal,
eenzamen, armen en zwakken.
Geef ons sterkte in verdriet en tegenslag
en toewijding aan ons werk.
Vermeerder ons geloof
en schenk vrede aan de wereld.
Wij zegenen U,Vad.er, omdat wij Uw Naam mogen
kennen;
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wij danken U,
omdat 'wij t,~t Jezus Christus mochten komen.
Hij is onze Heer, ons leven, onze hoop en onze
kracht.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal Uw Naam geprezen zijn, Heer, onze God,
almachtige Vader,
in de eenheid van deheilig~ Geest
hier en nu
en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
+ Pate:r nostér

Cremus, praeceptis salutaribus moniti et divina
institutione formati, audemus dicere:
Pater noster> qui es incaelis,
sanctificetur nomen tuuID;
adveniat regnUffi Tuum,'
fiat volimtas tua, sicut in caelo et in terra.
Panèmnostrum quotldianum da :tl:öbis hodie.
Etdimitte nobis debitanostra,
sicut et nos dimittimus'debotoribus''nostris.
Et ne nos inducas in tentationem.
Sed libera nos a malo.
- Vredewens
•

o·

•

Broeders en zusters,
de Heer is gekomen
als een stralend licht
over ons die wonen' .
in het land van doodse duisternis.
Laat ons dan bldden:
Heer Jezus Chris~us,
onzeredd_er en verlosser,
neem het Juk weg,
dat zwaar drukt op uw vol~,
breek de stok die ons gedr,eigt
en geef ons vr'ede
vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.
De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
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+ Agnus Dei

- Uitnodiging tot de Communie
Broeders en zusters,
in een wereld die duister is
door ongerechtigheid en geweld
is Jezus onze hoop.
Hij is op aarde verschenen
als bron van heil voor alle mens~n.
Hij geeft ons zijn Lichaam en zijn Bloed,
opdat wij leven en vreugde mogen bezitten
in overvloed.
Gelukkig zijn wij Omdat de Heer
ons uitnodigt aan zijn maaltijd.
Di t i s het Lam Gods. •

.l

..

+ + + + + + + + +. + + + + + + + + + + + ++ ++ + + +

Voor de p,oede orde bij :hetCommunie-uitreiken:
~

,"

",

1. Wilt u zich houden aan de aanwijzingen die gegeven

worden door de heren, die regelend optreden.
2. Wilt u naar voren komen door de paden, aan het
einde waarvan de H.Communie wordtuitgéreikt
(voor in de kerk en midden in de kerk)
en langs de andere paden terug. - Dank u.
+ + + + + + + +

+ + + + ++ + +

+ ++

++ +
ç

+ Tijdens de Communie wordt gezongen:

Stille Nacht
Stille nacht, heilige nacht,
alles slaapt, sluimert zacht.
Eenzaam waakt het hoogheilige paar;
li3flijk Kindje met goud in het haar
sluimert in hemelse rust (bis).
Stille nadht, heilige nacht,
Zoon van God! liefde lacht
vriend1lijk ani. Uwe god'lijke mond,
nu ons slaat de reddende stond,
Jezus, van Uwe gebaart'! (bis)

+ + + + +
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Stille nacht, heilige nacht,
herders zien 't eerst uw pracht;
door der eng'len alleluja
galmt het luide van verre en na:
Jezus, de redder, li~daar (bis).
De herdertjes lagen bij nachte
De herdertjes lagen bij nachte,
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij 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:
ft 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 beneên.
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 lieflijke vreugde
De goede Sint Jozef, hij streelde
het Kindje der mensen geneugte
De herders bevalen te weiden
hun schaapkens aan d'engelenschaar.
Wij kunnen van ft kribje niet scheiden,
wij wachten het nieuwe jaar.
Och Kindje, och Kindje, dat heden
in ft nederige stalletje kwaamt,
ach, laat ons uw paden betreden,
want Gij hebt de wereld beschaamd.
Gij komt om de wereld te winnen,
de machtigste vijand te slaan.
De kracht uwer liefde van binnen
kan wereld noch hel weerstaan.
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Slotgebed
Heer onze God,
geef dat wij blijven Uitzien
naar Hem die onder ons verscbenen is.
Dan zullen wij,
die de geboorte mochten vieren
van Jezus uw Zoon,
ook delen in zijn dood en zijn verrijzenis.
Dat vragen wij U door Hem
die met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
-0-

mededelingen

-0-

Zending en Zegen
De kleine en machteloze gestalte van het kerstkind
is een vreugde voor heel de wereld.
Juist zo is Hij een teken van Gods mensenliefde.
Niemand is zo klein of onaanzienlijk,
dat God geen acht op hem slaat.
Moge dat ook onze levenshouding zijn.
Zegene u de almachtige God:
de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Slotzang
Nu zijt wellekome
Nu zijt wellekome, Jezus, Lieven Heer
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer
Nu zijt wellekome van den hogen 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 den heiligen kerstnacht
Van een Mages reine, die hoog moet zijn geacht
Kyrieleis
D'herders op den velde hoorden een nieuw lied
Dat Jezus was geboren, zij wisten ft niet
Gaat aan geender straten en Gij zult Hem vinden klaar
Beth'lem is de stede, waar ft is geschied voorwaar
Kyrieleis
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D'heilige drie Koon'gen uit zo verre land
Zij zochten onzen Here met offerhand
Z'offerden ootmoedelijk myr, wierook en de goud
T'ere van den Kinde, dat alle ding béhoudt
Kyrieleis.

Wij wensen u allen een
ZALIG KERSTFEEST

