
 
 

kerstavond 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
24 december 2022 

Geloofsgemeenschap 
 Maria Virgo Regina 

Bennekom 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Voor de dienst: 
 
 
 
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 
 

Herders, Hij is geboren in ’t midden van de nacht,  
die zo lang van te voren, de wereld heeft verwacht.  
Vrolijk, o herderkens, zongen ons d’engelkens,  
zongen met blijde stem: haast u naar Bethlehem.  
 

Als wij daar zijn gekomen, ziet, een klein Kindeken.  
Leit op ’t stro nieuw geboren, zoet als een lammeken.  
D’oogkens van stonden aan zag men vol tranen staan.  
’t Weende uit druk en rouw in deze straffe kou.  
 

’t Kindje begon te slapen, de Moeder sprak ons aan:  
lieve herders, tezamen, wilt zoetjes buiten gaan! 
U lie zij peis en vree! Dat brengt mijn Kindje mee,  
want ’t is uw god en Heer. Komt morgen nog eens weer.  
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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. 

 

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! 
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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: 
 
 
 
Begroeting en woord van welkom 
 

In de naam van de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest.   Amen. 
De genade van de Heer Jezus Christus,  
de liefde van God en de 
gemeenschap van de Heilige Geest zij 
met u allen. 
 
 

 

Schuldbelijdenis 
 

Ik belijd voor de almachtige God 
en voor u allen, dat ik gezondigd heb 
in woord en gedachte, in doen en laten, 
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. 
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, 
alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, 
voor mij te bidden tot de Heer onze God. 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  
onze zonden vergeven en ons geleiden  
tot het eeuwig leven.   Amen. 
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♫  Gebed om ontferming 
 

Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U.  
 
 
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. ‘ 
 
 

Gebed 
 
 
 
 

Dienst van het woord 

 

 

Eerste lezing:  Jesaja 9, 1-3, 5-6 
 

Uit het boek van de profeet Jesaja. 
Het volk dat in het donker wandelt 
ziet een groot licht; een licht straalt over hen, 
die wonen in het land van de doodse duisternis. 
Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, 
hun vreugde vergroot. 
Voor uw aanschijn zijn zij vol vreugde, 
een vreugde als die om de oogst, 
als die van mensen die jubelen bij het verdelen van de buit. 
Want het juk dat zwaar op het volk drukte, 
de stang op hun schouders, 
en de stok van hun drijvers, 
Gij hebt ze stuk gebroken als op de dagen van Midjan. 

4 



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. 
Een grote macht en een onbeperkte welvaart 
zullen toevallen aan Davids troon en aan zijn koninkrijk, 
zodat het gegrondvest zal zijn 
en stevig gebouwd op recht en gerechtigheid 
van nu af tot in eeuwigheid. 
De ijver van de Heer der hemelse machten brengt het tot stand. 
 

Woord van de Heer.   Wij danken God. 
  
 
 
Psalm 98 
 

Refrein: 
Alle einden der aarde aanschouwen het heil  
van Hem onze God. 
 

Zingt voor de Heer een nieuw lied,  
want wonderen heeft Hij gedaan;  
triomf heeft zijn hand Hem gebracht,  
overwinning zijn heilige arm.       Refrein: 

 

Heer openbaarde zijn heil;  
Hij heeft voor de ogen der volken  
onthuld zijn gerechtigheid; zijn goedheid, zijn trouw,  
bleef Hij jegens het huis Israël indachtig.    Refrein: 
 

Juich aarde alom, voor de Heer,  
juich aarde alom, voor de Heer,  
zet de zang in, speelt op de snaren,   
juich, aarde alom voor de Heer.      Refrein: 
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Tweede lezing: Titus 2, 11-14 
 

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus. 
Dierbare, 
de genade van God, bron van heil voor alle mensen, 
is op aarde verschenen. 
Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken 
en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd, 
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, 
de openbaring van de heerlijkheid 
van onze grote God en Heiland, Christus Jezus. 
Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, 
om ons van alle ongerechtigheid te verlossen 
en ons te maken tot zijn eigen volk, 
gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goeds. 
 

Woord van de Heer.  Wij danken God. 
 
 
 
 
 
 
 
♫  Acclamatie 
 

Halleluja, halleluja!  
Ik verkondig U een tijding 
van vreugde:  
heden is U een redder 
geboren, Christus, de Heer.  
Halleluja, halleluja! 
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Evangelielezing: Lucas 2, 1-14 
 

De Heer zij met u.  En met uw geest. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Lucas.  Lof zij U, Christus. 
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 landvoogd van Syrië was. 
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, Betlehem geheten, 
om zich te laten inschrijven, 
samen met Maria zijn verloofde, die zwanger was. 
Terwijl zij daar 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 een engel des Heren voor hen 
en zij werden omstraald door de glorie des Heren, 
zodat zij door grote vrees werden bevangen. 
Maar de engel sprak tot hen: “Vreest niet, want zie, 
ik verkondig u een vreugdevolle boodschap, 
die bestemd is voor heel het volk. 
Heden is u een Redder geboren, Christus, de Heer, 
in de stad van David. 
En dit zal voor u 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; 
zij verheerlijkten God met de woorden: 
“Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen 
in wie Hij welbehagen heeft.” 
Woord van de Heer.   Wij danken God. 
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♫  Acclamatie 
 

Halleluja, halleluja!  
 

  
  

Geloofsbelijdenis 
 

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. 

 
 
Voorbede 
 
♫  Acclamatie (2x) 
 

Kind ons geboren, Zoon ons gegeven,  
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,  
Koning van de Vrede.  
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Dienst van de gebeden 
 
Klaarmaken van de tafel      

 

Collecte 1: Voor onze Geloofsgemeenschap (NL72 RABO 0156 2767 20  

t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, o.v.v. Locatie MVR Bennekom) 
Collecte 2: Voor ENDA / Bolivia (NL11 RABO 0307 0604 38) 
 

 
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 alderpuurste 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.  
 
 
Lied 
 

In 't nacht'lijk duister van het stille land,  
straalt plots de luister van Gods gezant.  
Herders haast u, spoed u henen, Bethlem  
daar is ’t licht verschenen: “Christus natus est.” 
 

De hemelscharen jubelen in koor:  
“Vrede op aarde” klinkt de velden door.  
“Ere zij God in de hoge” ruist het langs de hemelbogen.  
“Christus natus est.” 
 

Door alle tijden klinkt het blijde woord,  
dat ‘t oor der herders eenmaal heeft gehoord.  
Ja,  het klinkt in onze dagen:  “In de mensen welbehagen:  
“Christus natus est!” 
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Bereiding van de gaven 
 

Bidt broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden 
door God, de almachtige Vader.  
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van 
zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 

 
 

Gebed over de gaven 
 
 
 
Het eucharistisch gebed 
 

V: de Heer zal bij u zijn.  A: De heer zal u bewaren 
V: verheft uw hart.  
A: wij zijn met ons hart bij de Heer.  
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
A: Hij is onze dankbaarheid waardig.  

 
 
 

 
Prefatie 
 

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. Die eenmaal door de dood is 
heengegaan, het ontzagwekkend wonder heeft volbracht, die ons 
wegvoert uit het slavenhuis van dood en zonde, om te zijn; uw 
uitverkoren en geheiligd volk, - koningen en priesters worden wij 
genoemd. Uw grote daden, God, verkondigen wij overal; dat Gij ons uit 
de duisternis geroepen hebt om mu te leven in uw onvergankelijk licht. 
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan 
voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde: 
 
 
♫  Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten! 
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid.  
Hosanna in de hoge.  
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna, in de hoge.  
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Eucharistisch gebed 
 
 
 

♫  Acclamatie 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.  
 
 

 
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 
 

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd;  
“Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u”, 
Let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk;  
vervul uw belofte: geef genadig vrede in uw naam  
en maak ons één.  Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.  
De vrede des Heren zij altijd met u. En met uw geest. 
Wenst elkaar de vrede.  
 

 
 

♫  Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.  
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede.  
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Delen van het Heilige Brood 
 
 
Muziek 
 
 
Transeamus 
 

Transeamus usque Bethlehem. 
Et videamus hoc verbum quod factum est. 

 

Mariam et Joseph et Infantem positum in praesepio.(2x) 
Gloria, Gloria in Excelsis Deo,  
Gloria, Gloria et in terra pax hominibus 
Bonae voluntatis, et in terra pax. Gloria.  
 
(Laat ons naar Bethlehem gaan en het woord aanschouwen dat (mens) geworden 
is. Maria en Jozef en het Kind, in een kribbe gelegd. Laat ons gaan aanhoren de 
menigte van Hemelse Heerscharen die God loven Maria en Jozef en het Kind, in 
een kribbe gelegd 
Ere, ere zij God in den Hoge. Ere, ere en vrede op aarde voor de mensen van 
goede wil, en vrede op aarde. Laat ons gaan en zien wat gebeurd is.) 
 

 
 

♫  Zegenbede 
 

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 
  

 
.  
Slotgebed 
 
 
 
 
Mededelingen 
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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. 
 

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. 
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Zalig kerstfeest! 
 
 
 
 
 

 


