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Thema: Wat ik draag is Licht 
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In uw boekje vindt u een inlegvel om een gebedsintentie op te schrijven of 

een dierbare te gedenken.   
Deze intenties worden in het begin van de viering opgehaald en na de 
voorbeden voorgelezen en een kaarsje wordt ontstoken.  
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Kerst: aan 't werk  

 

Als het lied van de engel verstomt  

als de ster verdwijnt uit het firmament  

als koningen en wijzen naar huis zijn  

als de herders weer bij hun kudde zijn 

dan begint het werk van Kerstmis: 

 

Een vriend zijn voor wie eenzaam is,  

partij kiezen voor wie uitgerangeerd wordt,  

je inzetten voor een toekomst voor kinderen,  

getuigen dat armoede onrecht is,  

elkanders hoeder zijn. 

 

Dat het kind van Bethlehem 

ons hiertoe moed en kracht mag geven!!  
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Trouwe vrienden die veel voor ons betekenen 

Komen nog één keer dicht bij ons 
 

Door de jaren heen 

zullen we samen zijn 
Als ons lot dat toestaat 

Hang een schijnende ster op aan de hoogste tak 

En geef jezelf een heel fijn klein Kerstfeest, nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Kerststal voormalige Theresiakerk 
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Cantate  (voor de viering) 

Away in a manger 

Away in a manger, no crib for a bed 

The little Lord Jesus laid down his sweet head 

The stars in the bright sky, looked down where he lay 

The little Lord Jesus a-sleep on the hay. 

 

The cattle are lowing, the baby awakes 

But little Lord Jesus no crying he makes 

I love thee, Lord Jesus! Look down from the sky 

And stay by my side until morning 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. 

 

Vertaling: 
 

Geen wiegje als rustplaats, maar een krib was 't weleer, 

waar 't Kindeke Jezus lei zijn hoofdje ter neer. 
De sterren, zij keken van de hemel zo mooi, 

naar het Kindeke Jezus, hoe hij sliep in het hooi. 

 
Door 't loeien der koetjes was het kindje ontwaakt, 

maar daardoor werd 't kind niet aan 't schreien gemaakt. 

Heer Jezus, nu ziet Ge uit de hemel ter neer, 
ik dank u, dat g'eens ook een kindje waart, Heer. 

 

O, zegen de kind'ren veraf en dichtbij, 

Gij houdt van hen allen evenveel als van mij 
 

 

 
    3 



  

Gij wilt, dat wij kind'ren, al zijn wij nog klein, 
bij u in de hemel ook eens zullen zijn. 

 

Echo Carol 

While I watched my sheep on night.  

Lo there appeared an angel bright.  

Sing with joy! Sing with joy! 

Joy, joy, joy! Joy, joy, joy! 

Glory to God, Who reigns on high! 

Glory to God, Who reigns on high! 

 

Born this night a Baby small.  

Whom God has sent to save us all. 

Sing with joy! Sing with joy! 

Joy, joy, joy! Joy, joy, joy! 

Glory to God, Who reigns on high! 

Glory to God, Who reigns on high! 

 

Go this night and you will find,  

Jesus, the Babe, so sweet and kind. 

Sing with joy! Sing with joy! 

Joy, joy, joy! Joy, joy, joy! 

Glory to God, Who reigns on high! 

Glory to God, Who reigns on high! 

 

Born a King  

Born a King! On that Christmas long ago, 

Silver stars were all aglow,  

Angels came to earth below and sang 

“Glory, glory to God in the highest”. 
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Slotlied 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 zingt 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 alle bomen,  

want het aardse paradijs is vannacht gekomen.  

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!  

 

Uittredelied: Have yourself 

 

Geef jezelf een heel fijn klein Kerstfeest 

Laat je hart verlicht zijn 
Vanaf nu 
Zullen onze problemen uit het zicht zijn 
Geef jezelf een heel fijn klein Kerstfeest 
Maak de Kersttijd mooi 
Vanaf nu 
Zullen onze problemen kilometers ver weg zijn 
Het is nu zoals vroeger    

Vrolijke gouden oude dagen 
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Slotgebed 

Eeuwige en nabije God, 

wij hebben Uw woorden gehoord 

en Uw tekens verstaan. 

Wij danken U dat U tot ons hebt gesproken. 

Wij danken U ook voor het zenden 

van Uw Zoon Jezus. 

Wij vragen U dat deze mens 

bij alle duisternis ons tot Licht mag zijn 

op onze weg naar U en naar elkaar.    Amen. 

 

Mededelingen 

Zegenwens 

Waar liefde en vriendschap is, daar is God, daar is geen donkerte 

meer, 

maar licht. 

Laten we dus gaan om vriendschap te sluiten en liefde te brengen in 

Zijn Naam. 

 

V: De levende zegene en behoede u,  

de levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig,  

de levende verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.  

 

A: Zegen ons en behoedt ons, doe lichten over ons uw aangezicht en 

wees ons genadig.  

Zegen ons en behoedt ons, doe lichten over ons uw aangezicht en geef 

ons vrede.  

 

V: Zegene u de levende en almachtige God, Vader, Zoon en heilige 

Geest. 

 

A: Amen    20 

Born a King! Stepping from eternity,  

Christ the Son of God is 

He, Taking on humanity. Oh sing,  

“Glory, glory to God!” 

 

Only the shepherds gave welcome. 

Others had turned Him away.  

Only a manger they offered, 

Out with the cattle He lay: Oh what a 

wonder that yonder we see 

There on that cradle of hay, (cradle of hay). 

 

Born a King! On that Christmas long ago, 

Silver stars were all aglow,  

Angels came to earth below and sang 

“Glory, glory to God in the highest”. 

Born a King! Stepping from eternity,  

Christ the Son of God is 

He, Taking on humanity. Oh sing,  

“Glory, glory to God! 

Glory, glory to God! (glory to God).” 

 

Maria die zoude 

Maria, die zoude naar Bethlehem gaan  

Kerstavond voor den noene  

Sint Josef zoud' al met haar gaan  

Om haar gezelschap te hoeden  

 

Het hageld' en sneeuwde, het was er zo koud  

De rijm lag op de daken  

En Jozef tot Maria sprak  

"Maria wat zullen wij maken?"  
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Maria die zeide: " Ik ben er zo moe,  

laat ons een weinig rusten.  

Laat ons een weinig verder gaan,  

in een huizeke zullen wij rusten."  

 

Zij kwamen een weinig verder gegaan,  

tot aan een boerenschure.  

't Is daar waar Heer Jezus geboren werd;  

daar sloten noch vensters noch deuren. 

 

Midwinterhoorn klanken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

In uw boekje vindt u een inlegvel om een gebedsintentie op te schrijven 

of een dierbare te gedenken.   

Deze intenties worden in het begin van de viering opgehaald en na de 

voorbede voorgelezen en een kaarsje wordt ontstoken.  

------------------------------------------------------------------------------------ 
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Vredeswens 

Dit is de kerstavond van vrede en liefde voor alle mensen.  

Maar die vrede komt er niet zomaar.  

Jezus heeft handen en voeten nodig om te werken aan vrede en 

gerechtigheid.  

Misschien kunnen wij die handen en voeten zijn.  

 

Wanneer je dat wilt proberen, geef dan elkaar een hand en wens elkaar 

die gezegende vrede toe op deze Kerstavond. 

 

Vredeslied 

 

Ere zij God in den Hoge 

En vrede op aarde  

voor alle mensen 

van goede wil. 
 

Doordenkertje 

 

Om een mens te zijn op aarde zonder aanzien, zonder macht is Hij 

onder ons geboren in de kilte van de nacht.  

Om een vuur te zijn op aarde dat verwarmt maar niet verslindt is Hij 

onder ons geboren als een weerloos mensenkind.  

Om een Licht te zijn op aarde dat de duisternis verjaagd is Hij onder 

ons geboren als een stem die waarheid vraagt.  

Om een zwaard te zijn op aarde dat verdeelt maar niet vermoordt is 

Hij onder ons geboren, vrede stichtend door zijn Woord.  

Om een kracht te zijn op aarde die de machtigen zal verslaan is Hij 

onder ons geboren, vertrouwend op Gods naam.  

Om ons te leren en aan te reiken wat echte liefde kan bereiken. 

Geboren om als mens onder de mens te zijn, voor blank en zwart geen 

rassenstrijd, want bij God zijn we allen gelijk. 

Hij onder ons geboren, een Godsgeschenk die het licht doet gloren. 
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Wij vragen U om het dagelijks brood, 

om het nodige voedsel voor wie honger heeft 

en om de moed ons voedsel te delen. 

Vergeef ons onze schuld, 

want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde. 

Leer ons de anderen vergeving schenken, 

steeds opnieuw, zonder bitterheid. 

Leid ons weg uit de bekoring 

van hoogmoed en onoprechtheid. 

En verlos ons van het kwade. 

Want Gij zijt de vrede en de vreugde, 

de kracht en de heerlijkheid 

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

In haar rol van vrouw en moeder geeft Maria ons een heel concreet 

voorbeeld.  

Door haar ja-woord aan God kan Jezus geboren worden.  

Bidden wij tot Maria opdat ook wij, door ons ja-woord, Christus in 

deze wereld 'geboren' doen worden 

 

Wees gegroet Maria 

Vol van genade, 

De Heer is met u, 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, 

En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 

Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, 

zondaars, nu en in het uur van onze dood. 

Amen. 
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Welkom en opening 

 

Welkom u allen 

die door de stormen van het leven 

naar hier gekomen bent, 

om het wonder te zien 

dat deze heilige nacht is geschied: 

God is naar ons toe gekomen 

in een pasgeboren kind. 

Laten we de blijdschap over het goede nieuws 

dat God met ons is 

uitzingen, 

laten we verstillen 

om te ervaren 

welke richting dit kind ons wijst. 

Moge in dit samenzijn Gods licht doorbreken 

en zich nestelen in ons hart. 

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 

Amen. 

 

Openingslied: Wij komen tezamen 

 

Wij komen tezamen onder 't sterrenblinken,  

een lied moet weerklinken voor Bethlehem:  

Christus geboren zingen d'eng'lenkoren.  

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.  

Venite adoremus, Venite adoremus,  

Venite adoremus, Dominum.  
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Ook wij uitverkoren mogen U begroeten  

en kussen uw voeten, Emmanuel.  

Wij willen geven hart en geest en leven.  

Venite adoremus, Venite adoremus,  

Venite adoremus, Dominum 

 

Meditatie 

God openbaart zich in Jezus als Liefde voor de mensen. 

Daarom is Jezus het Licht van de wereld. 

En vandaag op kerstavond gaan we hem, het Licht, tegemoet. 

Ieder van ons begrijpt het…..het is de bedoeling dat we buiten deze  

kerkmuren, steeds weer het Licht zoeken…..het Licht – liefde en geluk 

voor elkaar. 

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. 

Laten we het daarom even stil maken om er in onszelf mee bezig te 

zijn 

 

Verstilling 

 

Meditatie 

We mogen ons een weg zoeken door het leven. 

Dat is een spannende onderneming. 

Telkens immers is het de vraag in welke richting we die weg willen 

zoeken. 

Verlangt ons hart niet naar wijsheid om de juiste weg in te slaan en om 

niet te verdwalen in het donker? 

Wij zijn dankbaar voor de lichtpuntjes onderweg die ons telkens weer 

oriëntatie verschaffen. 

Misschien hebben we ze wel eens te weinig in de gaten. 

Onze antenne voor de weg naar het Licht kan eigenlijk niet gevoelig 

genoeg zijn. 

Verstilling    8 

 

Collectelied: Tollite Hostias 

Tollite hostias, et adorate,  

Domimum in atrio sancto ejus    2x 

 

Laetentur coeli, et exultet terra 

a facie Domini, quoniam venit. Alleluja  2x 

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja,   2x 

 

Laetentur coeli, et exultet terra 

a facie Domini, quoniam venit. Alleluja  1x 

 

Vertaling: 
Draag offers aan en aanbidt de Heer in Zijn woning. De hemelen verheugen zich en 

de aarde jubelt voor het aangezicht des Heren nu Hij komt.   Alleluja. 
 

Onze Vader/Wees Gegroet 

Geen actie zonder ons licht op te steken bij God, zonder ons oor te 

luister te leggen bij Hem, zonder ons in gebed te richten op Degene die 

we mogen noemen: 

 

Onze Vader, 

graag zouden wij in deze wereld 

uw naam geheiligd zien. 

Mochten steeds meer mensen U kennen 

als God-met-ons. 

Uw Rijk kome! 

Een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid. 

Uw wil geschiede, 

want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn, 

die zich inzetten voor de ander. 
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Voor jou, voor jou, Hij werd geboren voor jou. 

Het licht dat in het duister schijnt, voor jou, voor jou. 

 

We steken een kaars aan en bidden om vrede voor alle slachtoffers van 

oorlog en geweld, voor alle vrouwen en kinderen die verweesd 

achterblijven, voor hen die dagelijks in angst leven en zich niet vrij 

voelen, dat zij oprechte herders mogen treffen die hen de weg wijzen 

naar het land van de vrede.  

 

- Moment van stilte - 

 

We steken een kaars aan en bidden om medemenselijkheid overal 

waar mensen als vreemden langs elkaar heen lopen, overal waar de 

samenleving verhardt en verwildert, waar egoïsme mensen blind 

maakt voor de medemens; dat zij het licht van het Kerstkind gaan zien 

en het in een geest van saamhorigheid delen met elkaar.  

 

Voor jou, voor jou, Hij werd geboren voor jou. 

Het licht dat in het duister schijnt, voor jou, voor jou. 

 

We steken een kaars aan en bidden om licht, om een goede toekomst 

voor alle geloofsgemeenschappen, dat de ster van het Kerstkind hun 

harten mag verlichten opdat wij elkaar bij de hand nemen zodat ons 

pad verlicht mag blijven.  

 

- Moment van stilte - 

 

We steken een kaars aan voor de persoonlijke intenties 

 

Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer 

dooft, vuur dat nooit meer dooft.(2x) 
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Gebed 

 

Kom en doe als de herders, ga zien wat er gebeurd is, hoor wat God je 

deze nacht te zeggen heeft.  

Geef je gewonnen, stel je hart open en doe mee: met liederen zingen 

wij de hemel open, met licht verdrijven wij de nacht, niet alleen voor 

onszelf, niet alleen voor elkaar, maar voor alle mensen.  

Openen wij onze harten voor het feest van de geboorte van het Kind. 

 

Lied: Nacht van de vrede 

Nacht van de vrede, kind in een stal 

Voor ons geboren, vorst van ’t heelal. 

Wil met ons leven, wil naast ons staan. 

Noodt ons in stilte met Hem te gaan. 
 

Stil was de avond van zijn geboort’  
Sinds wordt zijn stem, steeds weer gehoord. 

Meld ons de liefde, toon ons zijn huis 

’t kind uit de stal, man aan het kruis. 

 

Klein en zo nietig, is ’t Kerstkind daar 

Vraagt aan de mensen, maak mijn wens waar 

Nacht van de vrede, licht dat verscheen 

 

Ontsteken van het licht in herinnering aan hen die gestorven zijn 

Wij willen, vanuit ons zoekend en tastend geloof waarmee we hier 

vandaag aanwezig zijn, de gedachteniskaars aansteken.  

De kaars die symbool staat voor allen die wij vandaag willen 

gedenken.  

Mag dit een moment van verbondenheid zijn, van gewijde stilte,  

van naar boven laten komen van onze gevoelens van weemoed en 

dankbaarheid – verlangen naar een weerzien ooit. 

 

Verstilling   9 



Eerste lezing:  

In een stal staat Maria over de voederbak gebogen.  

Ze heeft het kind gevoed, verschoond en net weer in de kribbe gelegd. 

Jezus heeft ze hem genoemd.  

Precies zoals de engel tegen haar gezegd had.  

Opeens gaat de staldeur open.  

Er komen herders binnen.  

Als we nu maar niet weg moeten omdat de dieren weer in de stal 

moeten, denkt Maria.  

Ze hoort een verbaasde kreet van één van de herders.  

Zie je wel.  

We kunnen hier niet blijven, denkt ze.  

Maar dan beginnen de herders te vertellen.  

Hoe ze in de buurt van Bethlehem met hun kudden in het veld waren.  

Hoe ze zich s `nachts verzamelden en met elkaar over de dieren 

waakten.  

En dat er deze nacht opeens iets vreemds gebeurde.  

Ze spreken over licht en over engelen.  

Ze vertellen dat ze doodsbang waren geweest.  

Maar dat een stem hen gerust stelde.  

Een engel zei ons. “wees niet bang de redder van het volk is geboren”, 

vertelt één van de herders.  

De engel zei ook dat het kind hier in deze stal zou liggen in doeken 

gewikkeld liggend in een kribbe.  

Daarna was de hemel vol van engelen, vertelt een andere herder.  

Ze zongen zo prachtig.  

Ere zei God in den hoge en vrede voor die hij lief heeft.  

En kijk dat is precies zoals de engel het ons verteld heeft.  

Kom, zeggen de herders enthousiast.  

Dit moeten we aan iedereen vertellen.  

Stil heeft Maria geluisterd naar alles wat ze hebben verteld.  

Terwijl de herders luid zingend en God lovend weggaan, laat ze hun 

woorden tot zich doordringen.  

Ze zou dit nooit meer vergeten.  10 

waardoor Hij verlossing bracht 

uit de donkerte van het kwaad. 

Ik geloof, dat wij de kerstboodschap 

verder kunnen dragen 

door de kracht van de geest 

welke Hij ons heeft geschonken. 

 

Ik geloof in het Kerstfeest, elk jaar opnieuw 

en daarom in een wereld van vrede.  

Amen. 

 

Voorbeden  

Het verhaal van deze nacht maakt ons stil en leert ons bidden. 

We steken een kaars aan en bidden om licht voor alle kinderen die 

geboren worden in bittere armoede, die niet naar school kunnen of 

naar een dokter als ze ziek zijn; dat ook aan hun hemel een ster gaat 

schijnen, dat zij eerlijke kansen krijgen op een goede toekomst.  

 

Voor jou, voor jou, Hij werd geboren voor jou. 

Het licht dat in het duister schijnt, voor jou, voor jou. 

 

We steken een kaars aan en bidden om warmte voor alle ernstig zieken 

en gehandicapten die met deze kerstdagen niet thuis kunnen zijn maar 

in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven; 

dat zij engelen van mensen om zich heen treffen en zich verwarmen 

kunnen aan hun liefdevolle zorgen.  

- Moment van stilte - 

We steken een kaars aan en bidden om geborgenheid voor alle mensen 

die met deze feestdagen vergeten worden, die nergens terecht kunnen, 

nergens echt welkom zijn, voor hen die eenzaam en alleen thuis zitten; 

dat er voor hen in deze donkere dagen toch wat licht komt in en door 

mensen die toch aan hen denken.  
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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 Ge U rijkdom ontzegd, 

wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 

Leer me U danken daarvoor. 

Leer me 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! 

 

Woorden van Geloof 

Ik geloof in God, 

die zoveel van de mensen houdt 

dat Hij met ons wilde meegaan 

door het leven van elke dag 

in zijn Zoon, het Kind van Bethlehem. 

Ik geloof in het Kind van Bethlehem 

dat ook genoemd wordt Emanuël, God met ons, 

Kind van vrede, verlosser van de wereld. 

Ik geloof in dit Kind 

voor wie geen plaats was in de herberg 

maar dat met zijn ouders samen een gezin vormde. 

Bij Hem is plaats voor allen. 

Ik geloof in zijn leven voor alle mensen 
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Tussenzang: Born in a stable 

Born in a stable, the  

Son of man from heav’n above  

descended, to earth on Christmas 

day. While Bethlehem was  

sleeping, the angels watch were 

keeping, his mother gently 

weeping, sweet tears of joy, to  

see the Infant lying there. 

Born in a stable, three 

eastern kings have travelled far to 

see Him, a star to show the  

way. And guarding them from 

danger, it let them to a 

manger, they saw the holy 

stranger, and fell down on their 

knees, to worship Christ the Lord. 

Born is a stable, the 

Son of God, the Lord of all  

creation, was born on Christmas 

day. While all the world was  

sleeping, the angels watch were 

keeping, and Mary gently  

weeping, sweet tears of joy to 

see, the Infant lying there 

sweet tears of joy, to see  

the Infant lying there. 

 

Tweede lezing: Steek de kaarsen aan 

Steek de kaarsen aan 

laat het licht in je ogen schitteren  

ook al is het donker in je hart  
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ook al is het duister op je wegen  

Steek de kaarsen aan  

breng licht in deze wereld  

ook al weet je dat er oorlog is  

ook al besef je dat vrede een ijdel woord is 

Steek de kaarsen aan  

laat de hoop branden  

laat je verlangen opflakkeren  

want Hij is in je droom, in je honger, in je traan, in je lach,  

in je handen die reiken naar vrede, in je machteloos verdriet.  

Hij is in vandaag in gisteren en morgen  

in wat is, wat was en zal zijn :  Hij is! 

God met ons. 

Hij, hart van ons hart, licht in ons midden. 

 

Venite Adoremus 

Evangelie 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Lucas, 2, 1-14. 

 

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 Quirinus 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.  
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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. 

 

Eer zij God 
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. 

Overweging 

Verstilling 

‘Stille nacht, heilige nacht’ 

Stille nacht, heilige nacht! 

Davids Zoon, lang verwacht, 
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