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♫ Intredezang: 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 Betlehem 
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 
 
Proclamatie 
Lektor: 'Een helder licht straalt heden over ons,  

want ons is geboren de Vredevorst', 
zo juichte de profeet Jesaja 
en wij mogen vandaag zijn woorden herhalen  
en tot de onze maken: 
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het is Kerstmis. 
Wij vieren dat onze verlosser geboren is  
dat duisternis op de vlucht gejaagd is, 
dat het licht de overhand heeft. 

 
Vandaag vieren wij dat het Licht van de wereld 
mensengedaante heeft aangenomen en in ons midden leeft. 
Mogen wij zo helder zien dat wij in Jezus 
het Licht van de wereld herkennen;  
laten wij ons daartoe verenigen in luisteren, zingen en bidden: 
Al:     Amen. 

   Begroeting en welkomstwoord 
Waarom besteden zoveel mensen zoveel tijd aan 
kerstmis, mensen die door het jaar nauwelijks de 
tijd hebben om iemand te zien staan of aan te 
kijken. Dat is al een wonder. Waarom zijn zovelen 
enthousiast bij het idee, dat er zoveel gedaan wordt 

voor hen, die anders niet Kerstmis zouden kunnen vieren 
behalve dan in de verschillende kerstvieringen. De mens is een 
wonderbaarlijk soort wezen. Normaal gesproken hebben we 
nergens tijd voor. En toch! Als je toch ziet wat er in deze tijd van 
het jaar allemaal gebeurt!. Er wordt ontzettend veel gedaan 
voor die mensen die om welke redenen dan ook, uit zichzelf niet 
in staat zijn iets van deze dagen te maken. Het goede, dat er in 
ieder van ons zeker zit, laat zich nooit helemaal wegdrukken.  
 

We hebben tijd genomen om hier samen te komen als 
geloofsgemeenschap. Dat geeft ruimte. Dat geeft kansen. Dat 
geeft sfeer, en dat ondanks alle beperkingen vanwege Corona. 
Daarom is het goed in het begin van deze viering even een 
moment te nemen om bij onszelf na te gaan, waar we in ons 
gewone doen allemaal mee bezig zijn geweest. Mochten we tot 
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de conclusie komen, dat daarvan wel het een en ander beter 
had gekund voor onszelf en voor mensen om ons heen, vragen 
we om Gods hulp in het  
 
Gebed om vergeving 

Pr.  De geest van deze tijd, de geest van 
ieder voor zich en God voor ons allen, heeft 
mensen verdeeld en vervreemd van elkaar. 
Voor zover wij die mensen zijn, bidden wij 
om vergeving. 

Al.  Heer, vergeef ons onze schuld 
zoals wij ook elkaar vergeven 

 

Pr. De geest van deze tijd jaagt mensen op in een race van 
hebben en houden, in plaats van breken en delen. Voor 
zover wij die mensen zijn, bidden wij om vergeving. 

Al.  Heer, vergeef ons onze schuld 
zoals wij ook elkaar vergeven. 

 

Pr. De geest van deze tijd doet mensen geloven dat tijd geld 
is en stilte een overbodige luxe. Voor zover wij die 
mensen zijn, bidden wij om vergeving. 

Al.  Heer, vergeef ons onze schuld 
zoals wij ook elkaar vergeven. 

 

Pr.   Heer onze God, kom in ons bestaan,  
onstuitbaar als een kind dat geboren wordt.  
Help ons om voor elkaar echt mens te zijn,  
een licht in de nacht, 
een schouder om op te steunen. 
Dat vragen wij u voor vandaag en morgen en alle dagen. 

Al.: Amen 
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♫ Glorialied: Het lied van de geboorte 
De lucht is een wonder van schaduw naar licht, 
de aarde daaronder gaat open en dicht. 
Een Kind wordt geboren, God weet waar vandaan: 
misschien is zijn naam wel te horen......   
Gloria, gloria, gloria. 
 

Het schiet door het slapen van sterren en vuur, 
wij worden ontwapend en dit is het uur. 
Een Kind wordt geboren en huilt om bestaan: 
misschien is zijn naam wel te horen......   
Gloria, gloria, gloria.  

 
De stomme vindt woorden, de blinde ziet weer, 
de dove gaat horen, geen dood is er meer.  
Een Kind wordt geboren en vrede breekt aan: 
misschien is zijn naam wel te horen....  
Gloria, gloria, gloria. 

 
De nachten zijn dagen, de zeeën nieuw land, 
de slang ligt verslagen, de wolf is een lam. 
Een Kind wordt geboren, een leven verstaan: 
misschien is zijn naam wel te horen...... 
Gloria, gloria, gloria. 

 
 
Lichtritus 
De vier kaarsen van de Adventskrans 
worden aangestoken. 
 

♫ Alleluia deel 1  
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Pr.: Een ster van alzo hoge  
op de aarde neergedaald, 

 dat is het beeld van Gods licht, 
 dat in de mens Jezus onder ons is verschenen. 
 En wij…. wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, 
 een heerlijkheid vol genade en waarheid. 

Voor Hem die is en blijft het ware licht, 
 Dat iedere mens verlicht, 
 Voor Hem ontsteken wij de adventskaarsen 

en de Paaskaars, symbool van het eeuwige Licht. 
 

Ondertussen wordt gezongen: 

♫ Alleluia deel 1 + 2  
 
Openingsgebed 
Heer, onze God, 
niemand heeft U ooit gezien. 
In uw Zoon Jezus zijt Gij ons nabij gekomen; 
Hij is uw licht in onze duisternis, ons heil en onze vrede. 
Open ons hart om van deze vreugde mee te delen 
aan ieder mens van goede wil. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon... 
 
Lezing uit de profeet Jesaja 62, 11-12 
De Heer laat het over heel de aarde verkondigen:  
Spreek tot Vrouwe Sion: Uw Redder is op komst.  
Zij die Hij zich verworven heeft, komen met Hem mee;  
zij die Hij zich gewonnen heeft, gaan voor Hem uit.  
Zij zullen heten: Heilig volk, Verlosten van de Heer,  
en gij zult heten: Beminde, nooit verlaten stad.  
Zo spreekt de Heer: - Wij danken God. 
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♫ 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 d'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 straal van omhoog zij vernamen 
Een straal uit het kribje benee 
Daar vlamd' er een straal uit hun ogen 
En viel op het Kindeke teer 
Zij stonden tot schreiens bewogen 
En knielden bij Jesus neer 
 
Maria die bloosde van weelde 
Van ootmoed en lieflijke 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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Ach kindje, ach kindje, dat heden 
In 't nederig stalletje kwaamt 
Ach, laat ons uw paden betreden 
Want gij hebt de wereld beschaamd 
Gij kwaamt om de wereld te winnen 
De machtigste vijand te slaan 
De kracht uwer liefde van binnen 
Kan wereld noch hel weerstaan 
 
Uit het evangelie volgens Lucas 2,1-20 
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.  
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,  
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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.  
Zodra de engelen weer van hen weggegaan waren  
naar de hemel, zeiden de herders tot elkaar:  
Komt, laten we naar Betlehem gaan om te zien wat er gebeurd 
is en wat de Heer ons heeft bekend gemaakt.  
Ze haastten zich er heen en vonden Maria en Jozef  
en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag.  
Toen ze dit gezien hadden,  
maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was.  
Allen die het hoorden stonden verwonderd  
over hetgeen de herders hun verhaalden.  
Maria bewaarde al deze woorden in haar hart  
en overwoog ze bij zichzelf. De herders keerden terug,  
terwijl zij God verheerlijkten  
en loofden om alles wat zij gehoord en gezien hadden;  
het was juist zoals hun gezegd was. 
Zo spreekt de Heer: - Wij danken God. 

♫ Alleluia deel 1 t/m 3 
 
Overweging 
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Geloofsbelijdenis 
Pr.: Wij geloven,  
 dat God ons en onze wereld geschapen heeft, 
 om zo zichtbaar te maken wij Hij is: 
 een God van liefde,  een Vader voor allen. 
Al.: Wij geloven, 
 dat Gods Zoon één der onzen is geworden. 
 Buiten de herberg werd Hij geboren. 
 om met ons van deze aarde 
 een herberg te maken voor allen. 
Pr.: Wij geloven,  
 dat Gods beloften  
 waar zijn geworden in Jezus Christus,   
 die de beste van ons mensen werd, 
 omdat Hij trouw was aan deze opdracht  
 tot de dood toe. 
Al.: Wij geloven, 
 dat Gods Geest ons gegeven wordt, 
 om ons steeds opnieuw te leiden 
 op de weg die Jezus ging; 
 om mensen te herbergen 
 en een thuis te bieden aan elkaar. 
Pr.: Wij geloven, 
 dat vandaag groeien kan:  
 een gemeenschap van mensen die het goede willen. 
Al.: Wij geloven 
 dat deze aarde zal openbloeien 
 tot een wereld die werkelijk van God is. 
Pr.: Wij geloven 
 dat wij de nieuwe wereld zullen bereiken, 
 omdat God ons thuis zal brengen 
 en zal voltooien wat Hij in Jezus begon. Al: Amen 
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Voorbede 
De voorbeden wordt steeds afgesloten met: 
L: Laat ons bidden:  Al: Gloria, Gloria Gloria 
 
Laten wij bidden tot God de Vader 
die ons in zijn Zoon nabij is gekomen 
en die mens onder de mensen heeft willen zijn 
om ons te redden en een voorbeeld te geven. 
 
Voor iedereen die het geloof uitdraagt 
en zo bijdraagt aan vrede in de wereld: 
dat zij een goed onderscheidingsvermogen ontwikkelen 
en kunnen kiezen tussen goed en kwaad, licht en duister. 
 
Voor alle vredestichters in de wereld, 
die de krachten tussen landen kennen en kunnen bespelen,  
voor politici die strijden voor de vrede: 
dat zij zich gesteund mogen weten in hun onderhandelingen; 
dat ze een zuivere en eerlijke koers kunnen varen. 
 
Voor vredestichters in de kleine familie- en vriendenkring, 
voor wie gebukt gaan onder ruzies, 
spanningen en onoplosbare onenigheden: 
dat zij het kerstkind als bron van vreugde mogen ervaren 
die hen sterkt en bemoedigt. 
 
Voor allen die te kampen hebben met een slechte 
gezondheid, een kwakkelend gestel of een levensbedreigende 
aandoening; dat zij artsen en therapeuten weten te vinden 
die hen kunnen genezen; dat zij steun mogen ervaren 
in het lot dat hen getroffen heeft. 
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Hier volgen de intenties van de eigen gelovige gemeenschap... 
 
Goede God, in de komst van uw Zoon 
mogen wij ervaren dat U zelf bij ons wilt wonen, 
dat U uw tent onder ons hebt opgeslagen. 
Zo wilt U vertrouwd met ons zijn. 
Laten wij bidden dat wij dat vertrouwen niet beschamen, 
uw wil gestand doen en in vrede leven. 
Door Christus onze Heer. Amen 
 

♫ Het Lied van de stal 
Refrein 
Ik ben op weg naar een stal, de huizen zijn met te mooi. 
Misschien dat ik dromen zal, als ik slapen durf in het hooi. 
 
Ik zoek me een moeder die wacht,  
een vader die zwijgt en begrijpt 
geduld is de vruchtbare nacht  
waarin een mensenzoon rijpt.  Refrein 
 
Ik groei in de slaap van een man,  
de pijn van een meisje dat bidt, 
behoedzamen horen er van,  
en herders stamelen dit.   Refrein 
 
En zomaar een kind met een fluit,  
een bedelaar boordevol lied, 
ze gaan er vannacht nog op uit,  
mijn naam vergeten ze niet.  Refrein 
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De dienst van de tafel  
 
Gebed over de gaven 
Heer, aanvaard deze gaven van brood en wijn 
als een teken van onze dankbaarheid en onze wederliefde. 
Want Gij hebt ons het eerst bemind 
in Jezus Christus, uw mensgeworden Zoon 
die met U leeft in eeuwigheid. 
 
Prefatie: 
Pr.: De Heer zal bij u zijn. 
Al.: De Heer zal u bewaren. 
Pr.: Verheft uw hart. 
Al.: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Pr.: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
Al.: 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 Christus onze Heer. 
In het mysterie van zijn geboorte, dat wij heden vieren, 
is Hij die als God onzichtbaar is, zichtbaar onder ons 
verschenen; vóór alle tijden geboren uit de Vader 
is Hij onze tijd binnengegaan. 
Wat vervallen is richt Hij weer op, 
heel de schepping wordt hersteld 
en de verdwaalde mens roept Hij terug 
naar het koninkrijk der hemelen. 
Daarom met alle engelen loven wij U 
en zingen vol vreugde: Heilig, heilig, heilig.. 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDhfDirpLfAhXNKVAKHfYNCHMQjRx6BAgBEAU&url=http://worldartsme.com/catholic-altar-clipart.html&psig=AOvVaw0dTnYNdyZZteamE9fEwOyf&ust=1544431710448281
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Tafelgebed 
 

Eucharistisch Gebed lIb 
Ja waarlijk, heilig zijt Gij, Vader, 
Gij zijt de bron, uit U stroomt alle heiligheid, 
Stort uw Geest nu uit over deze gaven, 
zodat zij voor ons geheiligd worden 
tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, uw Zoon. 
 
Toen Hij werd overgeleverd 
en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, 
nam Hij brood in zijn handen, dankte U,  brak het om het 
te verdelen onder zijn leerlingen  en sprak: 
NEEMT EN EET 1 IIERVAN, GIJ ALLEN 
WANT DIT IS MIJN LICHAAM, 
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 
Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen,  
dankt U opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen, en sprak: 
NEEMT DEZE BEKER E.N 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.  
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild,  
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dat uw Zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader,  
en wij bieden U aan wat Hij ons heeft gegeven:  
dit brood dat leven geeft  
en deze beker die ons redde van de dood.  
Wij danken U, omdat Gij, sinds die dag, ons waardig 
hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en U dit 
offer te bereiden.  Wij hebben deel voortaan aan het 
Lichaam en het Bloed van uw eerstgeboren Zoon,  
en vragen U met aandrang 
dat wij naar elkaar toe groeien  
door de kracht van uw heilige Geest. 
 
Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde,  
voltooi uw l iefde in onze gemeenschap  
rondom de bisschop van Rome, paus  Franciscus, onze 
bisschop Johannes 
en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen.  
 
Gedenk ook onze broeders en zusters 
die door de dood heen zijn gegaan 
en leven in de verwachting der verrijzenis.  
Gedenk alle mensen die gestorven zijn;  
neem hen op in uw barmhartigheid  
en laat hen treden in de luister van uw aanschijn.  
 
Neem ook ons allen op in uw liefde,  dan zullen wij, 
met de maagd Maria, de moeder van uw Zoon,  
met de H. Jozef, de apostelen en met allen 
die op deze aarde leefden in uw welbehagen 
delen in uw eeuwig leven. 
Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven 
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in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon 
aanhouden tot in uw heerlijkheid.  
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. 
 

♫ Het onze Vader 
Onze Vader in de hemel, maak alles nieuw! 
Geef u Naam aan deze wereld, maak alles nieuw! 
Breng uw koningrijk tot leven, maak alles nieuw! 
Wees de hemel, wees de aarde, maak alles nieuw! 
 
Geef het brood in onze dagen, maak alles nieuw! 
En vergeeft ons onze schulden, maak alles nieuw! 
Laat ook ons elkaar vergeven, maak alles nieuw! 
God verlos ons van het kwade, maak alles nieuw! 
 
Want van U is het koninkrijk, maak alles nieuw! 
En de kracht en ook de heerlijkheid, maak alles nieuw! 
In de eeuwigheid der eeuwen, maak alles nieuw! 
In de eeuwigheid van de eeuwen, maak alles nieuw! 
 
Pr.:  Verlos ons, Heer van alle kwaad,  
geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door 
barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde,  
en beveiligd tegen alle onrust.  
Hoopvol wachtend op de komst van Jezus,   Messias, uw Zoon. 
Al.: Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid. Amen. 
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Vredeswens 
God van nieuw leven, 
“Heden is u een redder geboren” 
is de eerste boodschap, welke mensen in de 
Kerstnacht  
te horen kregen. Onmiddellijk gevolgd door: 
“Vrede op aarde aan de mensen  
in wie Hij welbehagen heeft” 
Het zijn boodschappen die tevens  uitnodigen Kerstmis  
te vieren als het begin van een nieuwe tijd. 
Kerstmis moet het begin worden van een tijd waarin Christus  
ontdekt wordt als bron  van licht en vrede en wel zo 
dat waarheid de kans krijgt. 
Moge Christus in de harten van allen en  
in ons hart zijn als het Licht,  
dat vrede bewerkt en moge de geboorte van Christus  
welke de geboorte is van de vrede in de wereld, 
ook in ons vrede tot nieuw leven brengen 
 
De Communie 
Pr. Op deze kerstavond bijeen rond de tafel van het verbond, 
worden we genodigd het te breken brood samen met  
de te delen wijn  in ons op te nemen. 
Moge ze, moge Christus zo voedsel voor ons zijn voor elke dag 
opdat wij in licht en vrede delen wat wij hebben en zijn. 
Dan worden dit brood en deze wijn in ons het Lam Gods, dat … 
: … 
Al.: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  

maar spréék en ik zal gezond worden. 
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♫ Communielied: See amid the winstersnow 
(Zo’n nog halfschemerige, mistige 
winterse dag wordt ons in dit lied 
voorgeschilderd. Toch wordt dit als de 
mooiste ochtend bezongen, want Christus 
is geboren!) 

 

See, amid the winter’s snow 
born for us on earth below, Refrein: 
see the tender lamb appears   Hail, thou ever blessed morn, 
promised from eternal years.  hail, redemption’s happy dawn.  

     Sing through all Jerusalem: 
     Christ is born in Bethlehem. 

Lo, within a manger lies, 
he, who built the starry skies, 
he, who throned  
in height sublime,      Say, ye holy shepherds say, 
sits amid the cherubim.  what your joyful news today, 
Refrein  wherefore have ye left your 

sheep 
on the lonely mountain-steep? 

     Refrein 
Slotgebed 
Heer, onze God, Gij hebt uw volk getroost, 
en zijt ons tegemoet gekomen 
met uw goedheid en uw trouw. 
Wij danken U voor dit kerstfeest dat nieuwe hoop brengt 
op een wereld van vrede en gerechtigheid. 
Wij vragen dat iedereen op aarde de blijde boodschap mag 
vernemen, en eens uw heerlijkheid aanschouwen 
in Jezus Christus, onze Heer. 
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Mededelingen 
 
Plechtige zegen en Wegzending 
Pr: De Heer zij met u, 
Al: En met uw geest. 
Pr. 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 dag heeft doen stralen van licht, 
 Moge de duisternis van het kwaad 
 Uit u verdrijven en uw hart vervullen 
 Met het licht van het goede. 
Al: Amen 
 
Pr: De Heer die de vreugdevolle boodschap van zijn geboorte 
 door een engel aan de herders heeft willen verkondigen, 
 moge zij vreugde schenken en u maken tot verkondigers  
 van zijn evangelie. 
Al: Amen 
 
Pr: Hij die door de menswording van het Woord 
 Aarde en hemel met elkaar verbonden heft, 
 Moge u vervullen met de gaven van zijn vrede en liefde 
 En u deel laten uitmaken van het hemelse Jeruzalem. 
Al: Amen 
 
Pr. Zegene u de almachtige God, 
 Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Al:  Amen, amen. 
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♫ Slotlied: Eer zij God in deze 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. 
 
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 vreê kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 

 
 
 
 
 
 
 


