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24 december 2020 

Geloofsgemeenschap 
 Maria Virgo Regina 

Bennekom 



Voor de dienst: 
 
Kaarsenlied 
 

Licht voor ons uit, en Woord dat ons goed doet:  
Steek ons aan en maak ons bevlogen!  
Licht voor ons uit en Woord dat ons goed doet.  
 
 
 
Lied 
 

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,  
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.  
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer,  
hier al op 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;  
Bet’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 myr’ wierook ende goud  
t’eren van den kinde, dat alle ding behoudt. Kyrieleis.  
 
 
 
 
Lied 
 
Stille nacht, heilige nacht, Davids Zoon, lang verwacht,  
die miljoenen eens zaligen zal,  
wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij der schepselen Heer, Hij der schepselen Heer. 
 
 

1 
 



Hulploos kind, heilig kind, dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt G’ uw rijkdom ontzegd 
wordt G’ op stro en in doeken gelegd, 
leer m’ U danken daarvoor, leer m’ U danken daarvoor. 
 

Stille nacht, heilige nacht, vreed’ en heil wordt gebracht 
aan een wereld verloren in schuld 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer! 
 
 
 
 
 
 
Openingslied  
 
 
Wij komen tezamen onder ‘t sterren blinken,   
een lied moet weerklinken voor Bethlehem.  
“Christus geboren” zingen d’englen koren. 
 

Refrein: 
Venite adoremus, venite adoremus,  
venite adoremus Dominum.  
 

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre,  
zij volgden zijn 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: 
 
 
Welkom 
 
 
Stilte 
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Openingsgebed 
 

Goede en getrouwe God in deze Kerstnacht 
toont Gij ons uw mildheid en trouw  in Jezus Messias. 
Hij is uw mensgeworden Woord. 
Moge Hij goed nieuws zijn voor ons  
en voor alle mensen op aarde 
totdat Gij ons voltooien zult in uw eeuwigheid.  Amen.  
 
 
Gebed om ontferming 
 

Kyrie eleison - Christe  eleison - Kyrie eleison. 
 
 
Lofzang 
 

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 toe gekomen 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.  
 
 

 

Dienst van het woord    

 
 
Eerste lezing:  Jesaja 9, 1-3, 5-6 
 
Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in 
het donker wonen worden door een helder licht beschenen. 
U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap 
als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 
Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de 
drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.  
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Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;  
de heerschappij rust op zijn schouders, deze namen zal hij dragen: 
wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige Vader, Vredevorst.  
Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.  
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en      
gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, 
de Heer van de hemelse machten. 
  
 
 
Psalm 
 
Heden zult gij zijn glorie aanschouwen, Hier is uw God, 
heden is onze heiland geboren, Christus de Heer.  
 

God heeft gesproken: Gij zijt mijn zoon.  
Ik heb u heden voort gebracht.  
Koning zijt Gij op de dag van uw geboorte.   Refrein:   
 

Licht van licht, uit de mensen genomen.  
Kind voor ons geboren, zoon ons gegeven.  
Hij zal genoemd worden: vrede op aarde.   Refrein: 
 

Zoals de zeebodem bedekt is met water,  
zo zal de aarde met vrede bedekt zijn.  
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. 
 

Wij verkondigen U vol vreugde: Hier is uw God.  
Heden is onze heiland geboren, Christus de Heer.  
 

 
 

Evangelielezing: Lucas 2, 1-20 
 

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 Quirines over Syrië. Iedereen ging op weg 
om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan 
kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea  naar Judea, naar de 
stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde 
om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die 
zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling  
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aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde 
hem in een doek en legde hem in een voederbak omdat er voor hen 
geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Net 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 het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig 
schrokken. De engel zei tegen hen: “wees niet bang, want ik kom jullie 
goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen; 
“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 een doek 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 alle mensen die hij liefheeft.” Toen de engelen waren 
teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: “laten we 
naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en 
wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.” Ze gingen meteen op weg, en 
troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze 
het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen 
die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen 
zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef 
erover nadenken. De Herders gingen terug, terwijl ze God loofden en 
prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het 
hun was gezegd.  
 
 
 
♫  Acclamatie 
 

Halleluja, halleluja! 
Halleluja, halleluja! 
Ik verkondig U een tijding 
van vreugde:  
heden is U een redder 
geboren, Christus, de Heer.  
Halleluja, halleluja! 
 
 
Overweging 
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Geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in de God van het leven 
die vreugde vindt in ieder mensenkind. 
Die als een herder zoekt 
totdat Hij de verlorene heeft gevonden.      
die zorgzaam is als een vrouw 
die oog heeft voor het kleine.                     
Die als een echte vader 
zijn kinderen niet in de steek laat. 
 

Ik geloof in Jezus, Gods Zoon,  
die mij laat zien wie God is. 
In zijn blijdschap om mensen 
die Hij weer op hun voeten zet, 
gaat de hemel open, 
is er uitzicht, ook voor mijn kleinheid. 
  

Ik geloof in de Geest van God, 
die zich op de onverwachte momenten openbaart 
in de vreugde van mensen 
die meeleven met een nieuw begin  
met hervonden kansen van anderen. 
 

Ik geloof dat die Geest 
zich ook in mij kan openbaren. 
Ik geloof in de gemeenschap 
die ontstaat in mensen 
die het zoeken niet moe worden. 
Die het vinden vieren 
in dankbaarheid aan de 
God van het leven. Amen. 
 
 
 
♫  Acclamatie 
 

Kind ons geboren, Zoon ons gegeven,  
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,  
Koning van de Vrede.  
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Voorbede 
 

V: Met het oog gericht op het Kind in de kribbe 
bidden we tot God onze Vader. 
 

L: Wij bidden voor alle kinderen die deze nacht geboren worden. 
Dat zij rijke kansen krijgen zich te ontplooien, 
dat zij mogen leven in een wereld 
van recht en gerechtigheid, 
een wereld waar vrede heerst en liefde woont… 
 

A: Heer onze God, verhoor ons. 
 

L: Voor onze kerk willen we bidden, en voor alle kerken, 
dat zij trouw mogen zijn 
aan de eenvoud van het kerstevangelie 
dat zij de liefde mogen preken, 
zoals Jezus ons die heeft voorgeleefd, 
en dat die liefde en menselijkheid 
zichtbaar en voelbaar mag zijn 
in allen, die als herders zijn aangesteld  
en die ons leiding geven  
op weg naar uw vrede…. 
 

A: Heer onze God, verhoor ons. 
 

L: Laat ons bidden voor elkaar. 
Om vrede en verdraagzaamheid 
willen we vragen voor onze gezinnen en families 
om tolerantie tussen mensen van verschilde komaf 
om een oecumenische gezindheid 
tussen christenen en tussen anders gelovigen  
van verschillende tradities….  
En voor allen die ons dierbaar zijn 
bidden we om de zegen van kerstmis… 
 

A: Heer onze God, verhoor ons. 
 
Intenties 
 
V: Goede en getrouwe God, 
in uw menslievendheid  
hebt u ons uw zoon geschonken 
en hem en zijn levenslot ons in handen gelegd 
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wij bidden u 
dat wij hem mogen liefhebben, 
zijn wijze woorden ter harte mogen nemen 
en hem mogen volgen, die onze leidsman ten leven is.  
A: Amen 

 
 
 
 
Dienst van de gebeden 

 

 
Collecte 1: Voor onze Geloofsgemeenschap 
Collecte 2: Voor Solidaridad (NL 05TRIO 0212 1854 11) 
 
 
 
Lied  
 

Toen God in Bethlehem als kind geboren lag,  
was ’t nacht, maar ’t leek te wezen wel midden op de dag.  
Nooit zag het duister stralender luister,  
nooit zoveel sterren als het toen zag.  
En een die ’t helderste scheen, riep de wijzen uit het Oosten,  
naar het kindje Jezus heen.  

 

De veten en de haat, zij waren reeds voorbij:  
het lam dat liep te grazen met leeuwen in de wei.  
Zonder te bijten, stoeiden met geiten,  
panters en tijgers, zo mak waren zij.  
En naast de wilde beer, lag kalf en lam  
en veulen in peis en vrede neer.  
 

De herders in het veld, zij lagen op hun vacht,  
toen feller dan de zonne een licht brak door de nacht.  
Vrienden geen vreze moet in u wezen,  
zei hun een engel wees vrolijk en lach.  
Ik meld u enkel blijs: hedennacht is weer gekomen,  
het aardse paradijs.  
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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. 

 
 
 

♫  Vredewens 
 

Komt herders, verheerlijkt uw God om alles wat gij hebt gehoord;  
hoe goed is dat alles, hoe waar is dat woord.  
Zalig Kerstmis, vrede op aard, kyrie eleis 
 
 
 
Woord rond de tafel 
 
 
 
Lied  

 
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,’ 
in ’t midden van de nacht.  
 

O rozenstruik, Maria, o aller puurste maagd:  
van u zingt isaias, van ’t bloemken, dat gij bracht;  
want eeuwig in Gods raad  
lag, dat Gij ’t kind zoudt baren tot alder wereld baat.  
 

Wij bidden U van harte om ’t kind dat op u loech,  
om deez’ lief bloemkes smarten, die het voor ons verdroeg: 
wil ons toch hulpe zijn, dat wij U mogen maken  
een woning fraai en fijn.  
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Slotgebed 
 
Herder van mensen. 
wij danken U voor Hem 
die gekomen is in uw Naam- 
Wij danken U voor het licht 
dat over ons is opgegaan 
en waarin wij elkaar mogen zien 
met nieuwe ogen. 
 

Herschep óns van dag tot dag 
en al zijn getuigen 
door wie wij U leren kennen 
als de Schepper en Voltooier 
van alle leven.  
Hij is de toekomst die ons wacht. 
vandaag en al onze dagen. 
Amen.  
 
Mededelingen 
 
 
 
Zegenwens 
 
 
 
Slotlied 

 

 

Hoor de englen zingen d’eer, van de nieuw geboren Heer! 
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld: God verzoent der mensenschuld. 
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 nieuw geboren 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 nieuw geboren Heer. 

10 
 



 

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 Gij af ons tot redding uit het graf.  
Dat wij ongerept en rein nieuw geboren zouden zijn.  
Hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuw geboren Heer. 
 
 

 

 

Zalig kerstfeest! 
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