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Theresiagemeenschap 

Kerstavondviering  
m.m.v. het koor Aqua Vitae                 

locatie: oude kerk Borne 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 december 2022 
 

 
Wie u ook bent, 

wat u ook bezig houdt of wat u ook zoekt, 
van waar je ook komt: 

welkom en vrede voor u allen op dit gezegende kerstfeest. 
In deze gezegende ruimte, meer dan 500 jaar een Gods huis, 

zijn wij bijeen in Zijn naam. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
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Kerstavond 2022 
 
Cantate                   samenzang m.m.v. het koor Aqua Vitae 
 
“Oal`n roop” door midwinterhoornblazer  
 
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?"  
 
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. 
  

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. 
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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. 
 
Benear 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. 
 
 
Echo Carol  

 

 

 

 

 

Born a King  

 
 
 
 
 
 
 
 
Aanvang viering  22.00 uur 
 
Het kerstkind, gedragen door een kind, komt vanuit de 
toren de kerk binnen en legt het kind in de kribbe.  
 

Het losse inlegvel biedt u de gelegenheid een 
voorbede of een kerstgedachte op te schrijven. 

Deze wordt na het vergevingsgebed opgehaald en 
tijdens de viering uitgesproken. 
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Openingslied : Wij komen tezamen   
Wij komen tezamen, onder 't sterreblinken  
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem  
Christus geboren zingen d ‘engelenkoren  
Komt laten wij aanbidden  
Komt laten wij aanbidden  
Komt laten wij aanbidden, onze Heer  
 
 
Drie wijzen met wierook, kwamen er van verre  
Zij volgden zijn sterre naar Bethlehem  
Herders en wijzen komen Jezus prijzen  
Komt laten wij aanbidden  
Komt laten wij aanbidden  
Komt laten wij aanbidden, onze Heer  
 
Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten  
En kussen Uw voeten Emmanuel  
Wij willen geven, hart en geest en leven  
Komt laten wij aanbidden  
Komt laten wij aanbidden  
Komt laten wij aanbidden, onze Heer 
 
Vier brandende kaarsen. 

Vier weken van de Advent 
zijn aan deze dag, deze 
avond, vooraf gegaan. In 
die tijd hebben profeten, 
ons bij de hand genomen. 
Zij hebben verwachtingen 
gewekt, ook toen al, 
honderden jaren voor de 

geboorte van Jezus. (Jesaja 750 / 700 v. Christus) 
Vanuit diezelfde verhalen en voorspellingen is ook onze hoop 
gevoed. 
Elke week brandde er een kaarsje meer. 
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Om ons zo geleidelijk tot het Licht te brengen. 
De 4 kaarsen van de adventskrans  branden als  
vreugdekaarsen, door de geboorte van het goddelijk Kind. 
Door God gezonden als het Licht in de duisternis. 
Het Licht, als tegenpool van zonde en ongeloof. 
 
Wij bidden dat dit licht,  
ons hart vervult met vreugde en dankbaarheid, 
omdat uw Zoon Jezus als een klein en kwetsbaar kind onder 
ons komt, als teken van uw liefde, 
Teken van hoop en vrede voor ieder mens.  
 
Begroeting   
De kaarsen branden, zoals elk jaar opnieuw, het koor brengt 
ons in de zo specifieke kerstsfeer. Mensen worden gevoelig en 
geraakt, melancholie en gedachten aan vroeger. 
Geëmotioneerd doordat een geliefde niet meer onder ons is. In 
deze kerstperiode is het, als of het gemis en het verdriet nog 
intenser beleefd wordt. Mensen zoeken deze dagen, misschien 
meer dan ooit, naar de zin van morgen. 
Naar de zin van het bestaan elke dag van hun leven. 
Kerstmis; hoe tegenstrijdig, een feest vol van zachtmoedigheid 
en tederheid, in een harde wereld,.  
Waar mensen, geen deel hebben aan de materiële welvaart. 
Waar mensen, slachtoffer zijn door onderdrukking en uitbuiting. 
Waar mensen getroffen worden door crisis en oorlog. 
Waar mensen doof en blind zijn voor de boodschap van dat 
kind, dat kind van vrede. 
 
Hoewel de Joden eeuwenlang op de Messias hebben gewacht, 
zaten zij niet te wachten op dít kind. 
Het was ook niet te rijmen, een stal, een kribbe. Zo armoedig, 
zo bescheiden, zonder pracht en praal, zonder status, zonder 
aanzien. Zeker niet als ze later zijn boodschap aanhoren: 
een vreemdeling opnemen, zieken en zwakken voorrang 
verlenen, leven voor elkaar, begaan zijn met elkaar. 
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Toch heeft die boodschap al meer dan 2000 jaar 
miljoenen mensen weten te boeien, 
omdat zij van binnen uit, vanuit hun hart aanvoelen 
dat Jezus ons wijst op de kern, op de zin van ons bestaan, 
namelijk liefde en gerechtigheid. 
 
Ook wij zijn hier vanavond samen gekomen 
om zijn licht, zijn warmte. Om open te staan voor zijn hoopvolle 
boodschap en dit samen te vieren, te delen en aan elkaar door 
te geven. 
 
 
Gebed om licht 
Wij bidden om licht 
voor de grote wereld en voor de gemeenschap waarin wij 
wonen: nieuw licht overal waar de stoppen van de hoop zijn 
doorgeslagen. 
 
Nieuw geloof, overal waar mensen zich terugtrekken 
en niet meer geloven dat vrede het winnen zal van oorlog. 
Nieuwe liefde, overal waar de aandacht voor elkaar minimaal is. 
Nieuwe ogen, overal waar mensen het niet meer zien zitten 
en geen hoop meer hebben op een mooiere wereld. 
Wij bidden om licht overal waar duisternis en dood het leven 
hebben aangetast.. 
Van onderlinge ruzie tot brute moorden, 
van strijd om bestaan tot niets ontziende oorlog, 
van het grote wantrouwen tot elk gebrek aan medeleven. 
 
Wij bidden om licht. 
Wij bidden om de Messias, bron van nieuwe hoop. 
Dat Hij opstaat in een ieder van ons. 
In een wereld van begrip en mededogen.  
Amen. 
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Lied:  Ere zij God 

Ere zij God, ere zij God 
In den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen een welbehagen. 
Ere zij God in den hoge, ere zij God in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde…. 
In de mensen een welbehagen…… 
 

Vergevingsgebed 
Om niet te vergeten wat de zin is van ons bestaan, 
keren wij ons tot U God, 
die ons kent en die ons leven draagt. 
Wij bidden U voor de wereld waarin wij leven 
waarin veel onnodige duisternis heerst, 
waar mensen elkaar te kort doen, waar liefde ver te zoeken is. 
Samen: God van liefde en vrede, vergeef ons 
als we duisternis brachten in plaats van licht. 
 
Wij, zoekende mensen van goede wil, 
wij verlangen te leven in vriendschap en vrede, 
We willen het goede doen, en licht zijn voor elkaar. 
Toch is er veel in ons dat ons daarvan weerhoudt. 
Samen: God van liefde en vrede, vergeef ons 
als we duisternis brachten in plaats van licht. 
 
U hebt ons toegezegd, alles  nieuw te maken 
en met ons te willen zijn. 
Spreek tot ons uw Woord, dat leven schept, 
Wil ons nabij zijn door Jezus, het kind van Betlehem. 
Het kind van licht en vrede. 
Samen: God van liefde en vrede, vergeef ons 
als we duisternis brachten in plaats van licht. 
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Moge God die liefde is, zich over ons ontfermen, 
onze tekortkomingen vergeven en ons geleiden tot het eeuwig 
leven. 
 
Ontsteken van de gedachteniskaars 

Bij het begin van deze kerstviering ontsteken 
wij de gedachteniskaars, waarbij onze 
gedachten uit gaan naar onze dierbare 
overledenen. Voor hen, die met name deze 
dagen, node gemist worden. Wij geloven dat 
zij in vrede zijn in het eeuwig licht.  

 
Lied Als alles duister is 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit 
meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 
 
Een Godsgeschenk 
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 gekomen 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 draagt.                           
Om een zwaard te zijn op aarde dat heerst 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, handelend in God`s naam. 
Om ons te leren en aan te reiken wat echte liefde kan bereiken. 
Geboren om als mens onder de mensen te zijn. Voor blank en 
zwart, geen rassenstrijd, want bij God zijn we allen gelijk. Hij 
onder ons geboren, een God`s geschenk die het licht doet 
gloren. 
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Kom naar mij 
Dit Kerstkind, met zijn armen wijd open, toont je een  teken en 
nodigt je uit: 
“Kom naar Mij, jij die struikelt in de duisternis, 
jij die gebukt gaat onder de last op je schouders: 
jij die miskent bent. 
Ik zal je troosten.” 
 
“Kom naar Mij, 
jij die geen land meer hebt, 
jij die verbannen bent of verdreven, 
jij waar niemand meer naar omkijkt, 
jij die geen werk of geen hoop meer hebt: 
Ik zal je gerechtigheid brengen.” 
 
“Kom naar Mij, 
jij die honger hebt, 
jij die enkel ellende kent, 
jij die beroofd bent van alles wat je dierbaar was, 
jij die elke vorm van liefde ontnomen is. 
Ik kom om midden onder jullie te wonen, 
en Ik zal je vreugde geven.” 
Het is Kerstmis Kom naar Mij”. 
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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 
Geef toch die vrede aan iedereen. 
 

 
Evangelie 
Voorafgaand aan de 
evangelielezing kunnen de 
kinderen een engeltje in de 
boom hangen. 
 
 
 
Lied  tijdens het ophangen van 
de kerstengelen in de 
kerstboom. 
 
 
 

 
 
Lied  Born in a stable 
Born in a stable, the Son of man from heav’n above descended, 
to earth on Christmas day. 
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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 in 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. 
 
 
 
 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Lucas. 
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, 



 12 

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. 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis     bidden wij samen…………… 
Ik geloof in de goedheid van God, 
zichtbaar in het kind van Nazareth. 
Daar in die kribbe begon zijn leven 
van liefde en aandacht voor al wat  
kwetsbaar is en klein. 
 
Ik geloof in God die de zin is  
en de bron van mijn bestaan. 
Hoop en uitzicht door alles heen, 
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In verbondenheid met alle mensen, 
solidair met armen en kanslozen. 
 
Ik geloof in de inspiratie van de Geest  
die levend maakt en kracht geeft. 
Ik geloof dat wij geroepen zijn om elkaar te dragen, 
over grenzen en moeilijkheden heen. 
En zo de boodschap van kerstmis uit dragen. 
 
Voorbeden, 
Laat ons bidden om licht voor alle kinderen die in bittere 
armoede geboren worden, die niet naar school kunnen of naar 
een dokter als ze ziek zijn, dat zij eerlijke kansen krijgen op een 
betere toekomst.  Acclamatie:  
Voor jou, voor jou, Hij werd geboren voor jou.  

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

 
Laat ons bidden om genegenheid voor alle  zieken en 
gehandicapten die met deze kerstdagen niet thuis kunnen zijn 
maar in een ziekenhuis of verzorgingshuis moeten verblijven; 
dat zij engelen van mensen om zich heen treffen vol van 
liefdevolle aandacht. Acclamatie:  
 
Laat ons bidden om geborgenheid voor alle mensen die 
nergens terecht kunnen, nergens echt welkom zijn, 
dat er voor hen in deze donkere dagen toch iets van licht mag 
doorbreken. Acclamatie: 
 
Laat ons bidden om vrede voor alle slachtoffers van oorlog en 
geweld, voor alle kwetsbare vrouwen en kinderen die verweesd 
achterblijven, dat zij allen, liever vandaag dan morgen, in vrede 
en harmonie mogen leven. Acclamatie: 
 
 Persoonlijke intenties. 
……………… 
Acclamatie: 
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Collecte 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor een project nabij 
Arusha in Tanzania. Naast onderwijs en water is er ook behoefte aan 
wat jongvee. Op dit moment is er een start gemaakt met het 
waterproject. In het dorp wordt nu gekeken op welke manier het 
verzamelde water van de berg zo veilig mogelijk in het dorpsbekken 
kan komen. 
Daarnaast willen we, via de Theresiagemeenschap, een koe kopen, 
zodat een gezin weer wat extra middelen van bestaan heeft. 
Daardoor kan er bijgedragen worden aan de dagelijkse 
levensbehoefte. 
In november is het dorp en haar bewoners nog bezocht door twee 
leden van de Theresiagemeenschap. 
Er is een direct contact met een van de bewoners, Lazaro Saiguran. 
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage 

 
Lied onder de collecte: Tollite Hostias 
 
 
Onze Vader: bidden wij samen 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
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Met liefde gedragen … 
Kom, zei hij, het is tijd, 
Hij nam haar hand 
en zij legde haar handen in de zijne. 
Samen gingen ze op weg. 
Waar geloof en hoop getuigden. 
 
Zij droeg een wereld in haar schoot. 
De tocht was lang en zwaar 
en toen de tijd gekomen was 
vonden zij nergens plaats. 
Waar angst en onzekerheid getuigden. 
 
Zo vonden zij een stal 
door weer en wind geteisterd. 
brachten zij een zoon ter wereld. 
Waar ezel en os getuigden, 
 
De man keek naar de vrouw 
en de vrouw keek naar de man. 
Samen keken ze naar het Kind. 
Ze wiegden het in hun liefde. 
Waar herder en schaap getuigden 
 
Ze wiegden het Kind 
en hebben het Jezus genoemd. 
met liefde gedragen, uit liefde gebaard, 
Jezus Messias, de langverwachte. 
Waar engel en gezang getuigden. 
 
Lied: Ere zij God 

Ere zij God in den Hoge 
En vrede op aarde  
voor alle mensen 
van goede wil. 
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Slotgebed  
Goede God, 
Wij bidden U: 
inspireer ons om mee te werken aan die grote droom: 
Vrede op aarde voor alle mensen van goede wil. 
Dat vragen wij U op dit feest van Kerstmis, 
door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 
Vredeswens / Kerstwens 
Dat er wereldwijd een einde komt aan oorlog en geweld.  
Dat er vrede mag heersen, in ons hart, in onze eigen kleine 
kring van mensen.  
Vrede voor èèn ieder, van oost tot west, van noord tot zuid. 
Dat Hij, in het kind van Nazareth, in ons midden mag zijn,  
dat deze vurige wens eens in vervulling mag gaan. 
Vrede voor één ieder. 
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Mededelingen. 
 
 
 
 
Zegen en wegzending 
Wij verlaten zo dadelijk deze oude kerk, wij verlaten als het 
ware Bethlehem, in het besef dat de kribbe een teken is 
dat het Kind telkens opnieuw geboren moet worden in ons hart. 
Wij vragen aan het eind van deze viering de zegen van het 
Vredeskind. 
 
Zegen met uw licht onze ogen, opdat zij het goede zien in elke 
mens. 
Zegen met uw licht onze mond, opdat zij woorden spreken die 
goed doen. 
Zegen met uw licht onze handen, 
opdat zij zich uitstrekken naar medemensen. 
Zegen met uw licht allen die kwetsbaar zijn en teleurgesteld,  
opdat zij beschermd en gehoord worden. 
 
Moge kerstmis zo, een hernieuwd begin zijn. 
In de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
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Slotlied     Stille nacht, Heilige nacht  
 
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 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; 
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Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen, Gode zij eer!  
Amen, Gode zij eer!  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartelijk dank voor uw komst. 
Wij wensen u een gezegend en vredevol Kerstfeest. 
 
De eerstvolgende gebedsviering zal zijn op  
zondag 15 januari 2023 10 uur. 
Locatie: oude synagoge Ennekerdijk 17. 
 
 
 
 
 
Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen van de 
Theresiagemeenschap? 
Stuur dan een mailtje naar 
theresiaborne@gmail.com o.v.v. Nieuwsbrief 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:theresiaborne@gmail.com
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Vereniging Theresiagemeenschap Borne 
www.theresiagemeenschapborne.nl, 

@theresiagemeenschapborne.nl 
BUMA/STEMRA- Licentienr. 10665564 

 
Indien u financiëel wilt bijdragen, is uw (collecte)geld zeer welkom. 

t.g.v. Theresiagemeenschapborne o.v.v. “collecte” 

NL97 TRIO 0391 114417 
RSIN:8559 39 217 Anbi-status 

 
 

Numeri 24,5 
Hoe mooi zijn uw tenten, Jakob, 
Hoe mooi uw woningen, Israël. 

 
 

 


