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LIEDEREN VOOR AANVANG VIERING 
 
Midden in de winternacht   GvL 497 
Midden in de winternacht 
ging de hemel open 
die ons heil ter wereld bracht, 
antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied, 
herders waarom zingt gij niet? 
Laat de cithers slaan; blaast de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 
 
Vrede was het overal; 
wilde dieren kwamen 
bij de schapen in de stal 
en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied, 
herders waarom speelt gij niet? 
Laat de cithers slaan; blaast uw 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 danst gij niet? 
Laat de cithers slaan; blaast de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 
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Ziet, reeds staat de morgenster 
stralend in het duister, 
want de dag is niet meer ver, 
bode van de luister 
die ons weldra op zal gaan. 
Herders blaast uw fluiten aan, 
laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom, 
keere om, keere om, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 
 
Maria die zoude naar Bethlehem  
Maria die zoude naar Bethlehem gaan,  
Kerstavond voor de noene. 
Sint Jozef zoude al met haar gaan 
om haar gezelschap te hoeden. 
 
Het hageld’ en ’t sneeuwde en ’t was er zo koud, 
de rijm lag op de daken; 
Sint 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: 
aan ’n huizeken 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. 
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Het kleine Kind weende, Maria zong, 
Gods engels uit de tronen. 
Zij kwamen tezamen nedergedaald: 
zij kwamen Maria kronen. 
 
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; 
’t liep tegen het nieuwe jaar. 
 
Toen zij er te Bethlehem kwamen, 
daar schoten drie stralen dooreen; 
een staal 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 ootmoet en lief’lijke vreugd;. 
De goede Sint Jozef, hij streelde 
het Kindje, der mensen geneugt’. 
De herders bevalen te weiden 
hun schaapkens aan d’engelenschaar. 
“Wij kunnen van ’t kribje niet scheiden, 
wij wachten het nieuwe jaar.” 
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Och Kindje, och Kindje dat heden 
in ’t 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. 
 
Hark! the herald angels sing 
Hark! The herald angels sing 
glory to the new born King, 
peace on earth and mercy mild 
God and sinners reconcild. 
Joyful all ye nations rise 
join the triumph of the skies 
with the angelic host proclaim 
Christ ist born in Bethlehem. 
Hark! The herald angels sing 
glory to the new born King. 
 
Christ, by highest heav’n adored 
Christ the everlasting Lord, 
late in time behold him come 
offspring of a virgin’s womb. 
Veiled in flesh the Godhead see, 
hail the incarnate Deity! 
Pleased as man with man to dwell, 
Jesus our Emmanuel. 
Pleased as man with man to dwell, 
Jesus our Emmanuel. 
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Heil the heaven-born Prince of peace! 
Hail the sun of righteousness. 
Light and life to all he brings 
risen with healing in his wings. 
Mild he lay his glory by, 
born that man no more may die, 
born to raise the sons of earth, 
born to give them second birth. 
born to raise the sons of earth, 
born to give them second birth 
 
Nu zijt wellekome 
Nu zijt wellekome Jesu lieve Heer,  
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.  
Nu zijt wellekome van de hoge 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 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, waar ’t is geschied voorwaar’. Kyrieleis. 
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OPENINGSLIED: Wij komen tezamen 
Wij komen tezamen, onder ’t sterren blinken,  
een lied moet weerklinken voor Bethlehem. 
Christus geboren, zingen d ’engelenkoren. 
Venite adoremus, venite adoremus, 
Venite, adoremus, Dominum. 
 
Oh come all ye faithfull, joyful and triumphant, 
Oh come ye, oh come ye to Bethlehem. 
Come and behold Him born the King of Angels. 
Oh come let us adore Him, oh come let us adore Him, 
Oh come let us adore Him, Christ the Lord. 
 
Venid, fieles todos, a belen marchemos, 
De gozo triunfantes, yllenos de amor. 
Y al Rey de los cielos humilde veremos. 
Venid y adoremos, venid y adoremos, 
venid y adoremos, a Cristo el Senor. 
 
OPENINGSRITUS  
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. 
En met uw geest. 
 
KYRIE 
 
GLORIA 
 
OPENINGSGEBED 
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EERSTE LEZING: uit de profeet Jesaja 9, 1-3.5-6 
Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht; een licht straalt 
over hen die wonen in het land van 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.  
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 
 
TUSSENZANG: Stille 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. 
 
Silent night, holy night, 
all is calm, all is bright, 
round young virgin, mother and child, 
Holy infant so tender and mild, 
sleep in heavenly peace, 
sleep in heavenly peace. 
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Switi tem, blijti tem, 
no wan tem geersi Hem, 
wi boeng Helpiman kom na wis ei, 
now plisiri no ala kan de, 
di wi Helpiman kom, 
di wi Helpiman kom. 
 
Noche de paz, noche de amor, 
todo duerme en derador, 
solo se escucha en un pobre portal, 
de una doncella, la voz celestial, 
duerme mi dulce Jesus, 
duerme mi dulce Jesus. 
 
TWEEDE LEZING: Uit de brief van de heilige Apostel Paulus aan Titus 
2,11-14 
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 
 
ALLELUIA: Lc. 2, 10-11 
Alleluia. Ik verkondig U een vreugdevolle boodschap: heden is u een 
Redder geboren, Christus, de Heer. Alleluia. 
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EVANGELIE: Uit 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 
had voor het eerst plaats toen Quirinius landvoogd van Syrië was. 
Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad om zich te laten in-
schrijven. Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en 
geslacht van David, ging hij van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea 
naar de stad van David, Bethlehem 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 haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, 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 het hele 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 
 
ACCLAMATIE: Kind ons geboren 
Kind ons geboren, Zoon ons gegeven, God onbedwingbaar,  
Vader voor eeuwig, Koning van de vrede. 
 
OVERWEGING 
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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 
Tussen de voorbeden zingen we: 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
 
COLLECTE – KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 
De St. Bonifatiusparochie is een bloeiende veelkleurige parochie met veel 
vrijwilligers en een grote betrokkenheid. Maar ondanks die positieve feiten is er 
ook een grote geldnood. Wilt u helpen deze nood een klein beetje te lenigen? 
U kunt de parochie financieel gezond houden door uw collectegeld per 
overschrijving over te maken op bankrekening: 
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NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Bonifatius o.v.v. collectegeld.  

 
 
U kunt gebruik maken van deze QR codes d.m.v. uw bank app. 
Hiervoor mijn dank. Pastoor Sandor Koppers 

 
MUZIKAAL INTERMEZZO 
 
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, en tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk. 
 
GEBED OVER DE GAVEN 
 
De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
Verheft uw hart. 
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
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, nieuw licht is opgegaan, uw 
Woord is vlees geworden; zichtbaar zijt Gij geworden, onze God in 
Hem, - naar U gaat ons verlangen, onze liefde, naar U die nog 
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verborgen zijt. 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: Sanctus 
 
Wij vragen u te gaan staan of knielen. 
  
EUCHARISTISCH GEBED:         GvL 729 
Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel 
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij 
alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft 
Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en 
talen; want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde 
worden gebracht aan uw Naam. 
 
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te 
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, 
en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren.  
 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak 
daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak Hij 
het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: Neemt en eet hiervan, 
gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede uit 
in uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem zijn leerlingen en zei: 
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van 
het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en 
alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit 
doen om mij te gedenken. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
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Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Wij gaan nu allen zitten. 
 
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw 
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing van uw 
rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn 
wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend 
en heilig.  
 
Wij vragen U, Heer: Zie welwillend neer op het offer van uw kerk, en 
wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U 
verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het 
nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest, 
opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één 
geest. 
 
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen 
wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met 
Maria, de heilige Maagd en Moeder van God; samen met uw 
apostelen en martelaren, (met de heilige Bonifatius) en met allen die 
in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in 
de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van 
uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij met u worden 
verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en 
geloof: samen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en Johannes, 
onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het 
gelovige volk dat Gij u hebt verworven.  
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze 
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede 
God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. 
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Laat onze overleden broeders en zusters,  ja, laat allen die U lief 
waren, en die van hier zijn heengegeaan, genadig binnen in uw rijk. 
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn om met hen samen voor 
altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze 
Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.  
 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer 
onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier 
en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
 
COMMUNIERITUS 
Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons 
gegeven heeft: 
 
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. 
 
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, 
dat wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, 
en beveiligd tegen alle angst en onrust. Hoopvol wachtend op de 
komst van Jezus, Messias, uw Zoon. 
 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid.  Amen. 
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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 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. 
 
AGNUS DEI 
 
COMMUNIE 
Voor een goede doorloop vragen wij u om ook als u niet ter communie gaat,  
wel mee naar voren te gaan. Als u uw handen voor de borst kruist, ontvangt u dan 
de zegen.  
 
COMMUNIELIEDEREN: Transeamus en Ave Maria 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN  
 
PLECHTIGE SLOTZEGEN 
De oneindig goede God die door de menswording van zijn Zoon de 
duisternis van de wereld heeft verdreven en door de heilige 
geboorte van Christus deze nacht heeft doen stralen van licht, moge 
de duisternis van het kwaad uit u verdrijven en uw hart vervullen 
met het licht van het goed. 
Amen. 
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De Heer die de vreugdevolle boodschap van zijn geboorte door een 
engel aan de herders heeft willen verkondigen, moge u zijn vreugde 
schenken en u maken tot verkondigers van zijn evangelie. Amen. 
 
Hij die door de menswording van het Woord aarde en hemel met 
elkaar verbonden heeft, moge u met de gave van zijn vrede en liefde 
vervullen en u deel laten uitmaken van het hemels Jeruzalem. 
Amen. 
 
Zegene u de almachtige, barmhartige God, Vader, Zoon en heilige 
Geest. Amen. 
 
Gaat nu allen heen in vrede. 
Wij danken God 
 
SLOTLIED: Eer zij God in onze dagen 
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. 
 
Angels we have heard on high, sweetly singing over the plains 
and the mountains in reply echoing their joyous strains. 
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. 
 
Angeles cantando estan, tan dulcisima cancion, 
las montanas su eco dan, como fiel contestacion. 
Gloria a Dios en lo alto, gloria a Dios en lo alto. 
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PROGRAMMA KOMENDE DAGEN 
 
EERSTE KERSTDAG 
Zondag 25 december om 10.00 uur 
Eucharistieviering met samenzang 
 
TWEEDE KERSTDAG 
Maandag 26 december om 10.00 uur  
Eucharistieviering met samenzang 
 
OUDJAARSDAG 
Zaterdag 31 december: GEEN VIERING!!! 
 
NIEUWJAARSDAG 
Zondag 1 januari om 10.00 uur 
Eucharistieviering met samenzang 


