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Heden is  jul l ie een Redder geboren  

Zij  wikkelde Hem in doeken  
en legde Hem neer in een kribbe,  

omdat er  voor hen geen plaats  was in  de 
herberg.   

Lucas 2,  7b  
Openingsriten 
Er is een kindeke geboren op aard 
Er is een kindeke geboren op aard 
't Kwam op de aarde voor ons allemaal 
't Kwam op de aarde voor ons allemaal 
 
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis 
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis 
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis 
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis 
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Er is een Kindeke geboren in 't strooi 
Er is een Kindeke geboren in 't strooi 
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi 
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi 

Inleiding 
Je kunt wel alles willen weten,  maar wat doet dat ertoe? 
De Ene, dit ene Kind leren kennen, is belangrijker dan wat 
dan ook. We kunnen wel omhoog kijken naar de 
belangrijke leiders, maar we missen dan die kleine 
uithoek, waarin God zich laat zien. 
Waar laat God zich zien? Niet in het jaar 2020 zou je  
zeggen.  Dat is een jaar geweest, waarin van alles is 
gebeurd, wat weinig of niets te maken had met de 
gevoelens van vrede en geluk en broederschap, welke we 
vorig jaar hadden met Kerstmis. De mens is een 
wonderbaarlijk soort wezen. Ondanks alles wat er gebeurd 
is komen de gevoelens die we vorig jaar hadden met 
Kerstmis, toch weer boven drijven. We zijn wel 
gedwongen om dat op een heel andere manier tot 
uitdrukking te brengen vanwege Corona. Misschien zijn we 
daardoor dit jaar weer gevoeliger voor wat andere mensen 
overkomt. Allerlei initiatieven ontstaan. We snakken weer 
naar de schepping van een nieuwe aarde zonder wraak, 
zonder moord en doodslag, spanning, angst, zonder 
verwoestend virus, enz. Deze dagen van sfeerverlichting 
vol van Kerstmis kan dat zich niet uiten in bezoeken aan 
mensen en familie. Toch is het belangrijk aandacht voor 
mensen te hebben, die het moeilijk hebben met deze 
dagen vanwege materiële of geestelijke nood door 
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eenzaamheid, door een virusinfectie.. We denken aan 
mensen die het een moeilijke tijd vinden, omdat in deze 
tijd het gevoel van pijn van het verlies van een dierbare zo 
sterk naar boven komt. We snakken naar een stemming 
die we kennen van andere jaren en die velen van ons 
eigenlijk wel graag elk jaar zouden zien terugkomen. Het 
had en heeft natuurlijk ook iets speciaals. In deze tijd 
wordt duidelijk dat niets en niemand het schijnt klaar te 
spelen het goede in ons helemaal weg te drukken. We 
blijken ook weer tijd te hebben. Te midden van crisis, 
duisternis en onderdrukking, die in ons zijn, 
kan een nieuwe weg ingeslagen worden als we op zoek 
gaan naar dit Kind van Godswege. Wie dit Kind volgt, vindt 
vrede voor de aarde en welbehagen in zichzelf. 
We zijn in contact via de Livestream en voelen ons zo toch 
met elkaar en de wereldkerk verbonden. Dat geeft ruimte. 
Dat geeft kansen. Daarom is het goed in het begin van 
deze viering even een moment te nemen om bij onszelf na 
te gaan waar we allemaal mee bezig zijn geweest. 
Mochten we tot 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 inde 
schuldbelijdenis 
 
Boeteact 
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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. 
 
 
Collecta-gebed 
Heer onze God, niemand heeft U ooit gezien. 
In uw Zoon Jezus zijt Gij ons nabijgekomen; 
Hij is uw licht in de duisternis, 
ons heil en onze vrede. 
Open ons hart om van deze vreugde mee te delen 
aan ieder mens van goede wil. 
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Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon... 
 
Eerste lezing 
Visioen over de geboorte van een goddelijk kind, dat 
gerechtigheid en vrede tot stand zal brengen. 
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 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. 
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 :  Kind van het  l icht  
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O Kind van het licht, o ster in de nacht, 
Jj hebt je vaders wil volbracht 
Gekomen uit het hemelrijk, 
ben jij  als mens aan ons gelijk 
O Kind van het licht, o ster in de nacht, 
 
O Kind van het licht, o ster in de nacht, 
sinds jij hier naar de mensen lacht 
zet God zijn grote hemelzaal 
weer open voor ons allemaal 
O Kind van het licht, o ster in de nacht, 
 
O Kind van het licht, o ster in de nacht, 
wat is dat lief door God bedacht: 
dat onze aarde in een kind 
de hemel als haar huis hervindt. 
O Kind van het licht, o ster in de nacht. 
 
Tweede lezing 
Gods genade is op aarde verschenen in Jezus.  
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. 
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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. 
 
Tussenzang:  Nu zijt wellekome 
 
Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer 
Gij komt van alzo hoge, van al zo veer 
Nu zijt wellekome uit de hoge hemel neer 
Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer 
Kyrie eleis 
 
Herders op den velde, hoorden een nieuw lied 
Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet 
Gaat aan gene strate, en gij zult het vinden klaar 
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar 
Kyrie eleis 
 
Heilige drie koningen, uit zo verre land 
Zij zochten onze Here, met offerand 
Z'offerden ootmoediglijk myrrh' wierook ende goud 
't Eren van dat kindje, dat alle ding behoudt 
Kyrie eleis 
Evangelielezing 
Herders horen als eersten de tijding van vreugde: Heden is 
u een redder geboren. Uit het heilig evangelie volgens 
Lucas 2, 1-14 
In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus 
dat er een volkstelling moest gehouden worden in 
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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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Gebed van de gelovigen - voorbede 
 
In deze nacht komt God ons tegemoet.  
Vol vertrouwen mogen wij onze gebeden  
tot Hem richten. 
 
Voor de Kerk, voor alle gelovigen: 
dat er vrede en vreugde zijn voor allen 
door de komst van het kerstkind.  Laat ons bidden… 
 
Voor alle leiders op de aarde: 
dat zij door het licht van Kerstmis 
in staat zullen zijn armen te hulp te komen, 
vluchtelingen een thuis te geven 
en vrede dichterbij te brengen. Laat ons bidden… 
 
Voor allen die lijden onder verdrukking, vervolging of 
geweld; 
voor allen die lijden onder eenzaamheid; 
voor allen die lijden onder ziekte: 
dat het kerstkind hen tot troost mag zijn. Laat ons 
bidden… 
 
Voor ons allen hier bijeen: 
dat ons geloof verdiept wordt en onze liefde vergroot; 
dat onze verbondenheid met Christus 
en met elkaar wordt versterkt; 
dat wij tekens van vrede, vreugde en verbondenheid zijn. 
Laat ons bidden… 
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Hier volgen de intenties van de eigen gelovige 
gemeenschap... 
 
Barmhartige God, 
uw genade is deze nacht verschenen in Christus Jezus. 
Wij smeken U: geef vrede aan alle mensen. 
Bevrijd ons van alle vrees 
en laat ons net als de herders in het veld 
vrijmoedig getuigen van uw blijde boodschap. 
Door Christus onze Heer. Amen 
 
E u c h a r i s t i s c h e  l i t u r g i e  
 
Gebed over de gaven 
God schepper van nieuw leven, 
Uw Zoon Jezus is één van ons geworden als uw tot leven 
gekomen woord. We zijn samen rond de tafel, om dat te 
vieren, wetend dat zijn geboorte de weg opent om te 
komen tot de schepping van een nieuwe aarde. 
Om ons te steunen in ons werken daaraan nam Jezus 
brood en wijn, deelde ze uit aan allen die met Hem aan 
tafel aanlagen, zeggend dat het zijn lichaam en bloed 
waren, welke gebroken en vergoten werden  tot heil van 
alle deelnemers. Zo geworden tot bloed van ons bloed en  
lichaam van ons lichaam  geeft Jezus ons de kracht mee te 
werken aan de realisering van die nieuwe aarde 
Die nieuwe aarde is nog niet af. 
Wij hebben opnieuw brood en wijn op de tafel geplaatst. 
Mogen ze ook vandaag weer worden tot lichaam en bloed 
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van Jezus in ons, en wel zo dat onze kracht en moed 
gesterkt worden om verder te werken  aan de voltooiing 
van die nieuwe aarde.  We vragen het door Christus onze 
Heer.. 
 
Prefatie 
De Heer zal bij u zijn. 
 De Heer zal u bewaren. 
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 
verborgen zijt. Daarom, met alle engelen, machten en 
krachten, met allen die staan voor uw troon, 
loven en aanbidden wij U en zeggen U vol vreugde: Heilig, 
heilig, heilig... 
 
Eucharistisch gebed I-a, met acclamatie 2,.  
Wij bidden U, genadige God, 

Vader van onze Heer Jezus Christus, wij smeken U 

door Hem die is uw Zoon en onze Heer: dat Gij wilt 

aanvaarden en zegenen deze gaven hier, die wij U 
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aanbieden; dat Gij zult heiligen dit brood en deze beker 

opdat zij ten goede komen aan heel de kerk, die Gij 

geroepen hebt en uitverkoren overal in deze wereld. 

 

a. Regeer uw kerk, Heer onze God, wees onze herder; 

breng ons bijeen van heinde en ver en geef ons uw 

vrede. 

 

Dat vragen wij U 

in eenheid met de bisschop van Rome, paus Franciscus, 

in eenheid met onze bisschop Johannes., 

verenigd ook met allen die, oprecht en trouw, 

uw woord bewaren en het geloof belijden van uw 

apostelen overal in deze wereld. 

 

Herinner U de namen, Heer, van allen die U toebehoren 

en van alle mensen die hier voor U staan. Gij kent hun 

geloof, Gij weet dat zij U willen dienen. 

In naam van hen die U het offer brengen 

van hun aanbidding en hun dankbaarheid, 

in naam van allen smeken wij U: 

houd hen in leven want op U hopen zij, 

bevrijd hun hart en maak hen heilig, 

Gij, eeuwige en waarachtige, levende God. 

 

Zo bidden wij U 

met Maria, altijd maagd, die bij U verheerlijkt is, 

de moeder van Jezus Christus, onze Heer en onze God, 

met de heilige Jozef en met uw apostelen en bloedgetuigen 

Petrus en Paulus, Andreas, en met al uw heiligen. 

Om hunnentwil en op hun voorspraak vragen wij: 
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wees onze toevlucht, waar wij ook gaan, 

wees onze kracht (door Christus onze Heer. Amen). 

 

Wij zegenen en aanbidden U, omdat in deze nacht 

de maagd Maria de Verlosser heeft geschonken 

aan onze wereld, en wij smeken U, samen met haar, 

met de heilige Jozef. 

 

Ontvang uit onze handen, Heer, 

dit brood en deze beker; 

bekrachtig en voltooi en zegen deze gaven 

dat zij voor ons het Lichaam worden en het Bloed 

van Jezus Christus, uw beminde Zoon. 

 

Die op de avond voor zijn lijden en dood 

het brood in zijn handen heeft genomen, 

en zijn ogen opgeslagen heeft naar U, God, zijn 

almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft, 

het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven 

met de woorden: 

Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn Lichaam, 

dat voor u gegeven wordt. 

 

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden,  

de beker in zijn handen, 

Hij sprak de zegen en het dankgebed, 

reikte hem over aan zijn leerlingen en zei:  

Neemt deze beker 

en drinkt hier allen uit, 

want dit is de beker 
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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. 

 a. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

Daarom gedenken wij, Heer, 

het lijden en de dood van Jezus Christus, uw Zoon, 

dat Hij verrezen is, dat Hij is opgestegen naar de hemel. 

Tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt, 

geven wij U wat Gij ons zelf in handen hebt gelegd: 

dit ongebroken, vlekkeloze Lam, 

dit brood van eeuwig leven, en deze beker 

die onze redding is in eeuwigheid. 

 

Keer U niet af, wees ons genadig,  

zoals Gij in genade hebt aanvaard  

het offer van uw dienaar Abel  

en dat van Abraham die onze Vader is,  

het heilig offer ook van brood en wijn  

dat uw priester Melchisédek U heeft gebracht. 

 

Zend dan uw engel, machtige God, 

om deze gaven en gebeden op te dragen 

naar het altaar van uw heerlijkheid; wij bidden U, 

dat wij die de gemeenschap vieren van deze tafel 

en delen in het Lichaam van uw Zoon en in zijn Bloed, 
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van U gezegend zullen zijn 

vol van genade. (Door Christus onze Heer. Amen). 

 

Herinner U de namen, Heer, 

van onze broeders en zusters  

die ons in de dood zijn voorgegaan, 

getekend met het geloof. 

Dat zij, en allen die in Christus zijn ontslapen, 

in vrede mogen rusten en binnengaan in uw land 

verlicht en vertroost. Door Christus onze Heer. Amen . 

 

a. Wij zijn van U, met als ons kwaad,  

op uw barmhartigheid hopen wij. 

 

Neem ons op in de gemeenschap van uw heiligen, 

van uw apostelen en bloedgetuigen 

Johannes, Stefanus, Mattias, Barnabas, Maria Magdalena 

(Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, 

Felicitas en Perpetua, Agatha en Lucia, 

Agnes, Cecilia en Anastasia), en van al die anderen 

die reeds door U verheerlijkt zijn. 

Behandel ons niet zoals wij verdienen, 

maar schenk ons vergeving - 

opdat wij mogen delen in hun geluk. 

Door Jezus Christus onze Heer. In Hem hebt Gij al wat 

bestaat geschapen en gezegend, in Hem ontvangen wij al 

uw genade, Hij is ons leven. 

 

a. Door Hem en met Hem en in Hem 

zal uw Naam geprezen zijn, 

Heer onze God, almachtige Vader, 
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in de eenheid van de heilige Geest 

hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Vredesgebed: 
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” 
Boodschappen die tevens uitnodigingen zijn Kerstmis te 
vieren  als het geheim van Gods liefde en goedheid naar 
alle mensen toe, zonder uitzondering. 
Kerstmis als het feest van Christus , die zo licht wil zijn 
dat het ons helpt te ontdekken, waar het in het leven 
werkelijk om gaat. Licht, dat ons de vrede doet ontdekken 
in het respect dat wij tonen naar  
alle mensen als zijnde onze gelijken. 
Moge dit licht, dat Christus zelf is, zo  vrede bewerken in 
de harten van ons allen. 
 
Lam Gods 
 
Uitnodiging tot Communie: 
Op deze kerstavond met elkaar verbonden via de 
livestream  met de tafel van het verbond, worden we 
herinnerd aan het gebroken brood en de te delen wijn, 
waarvoor we in normale omstandigheden  zouden worden 
uitgenodigd die in ons op te nemen. 
Moge ze, moge Christus toch voedsel voor ons zijn voor 
elke dag opdat wij in liefde en vrede delen wat wij hebben 
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en zijn. Dan worden dit brood en deze wijn in ons het Lam 
Gods, dat … 
 
Communielied: 

Communielied: 

Stille nacht, heilige nacht,  
In een stal sluimert zacht, 
Op wat stro in een kribje ter neer, 
ligt het Kindje, der hemelen Heer, 
Heilig wichtje slaap zacht, 
Heilig wichtje slaap zacht. 
 
Stille nacht, heilige nacht, 
Davids zoon, lang verwacht, 
Die tot God ons terugbrengen zal, 
Werd geboren in Bethlehems stal, 
Hij der schepselen Heer, 
Hij der schepselen Heer. 
 
Stille nacht, heilige nacht, 
Eeuwen lang reeds verwacht, 
Hoort hoe d'engelen zingen verblijd: 
"Vred' op aard' ", klinkt het wijd en zijd, 
Christus de Redder is daar, 
Christus de Redder is daar. 
 
Gebed na de communie  
Heer, onze God, 
Gij hebt uw volk getroost, 
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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. 
 
Slotzegen 
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 nacht heeft doen stralen van licht, 
moge de duisternis van het kwaad uit u verdrijven 
en uw hart vervullen met het licht van het goede. 
A Amen 
 
Pr 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. 
A Amen 
 
Pr 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 
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en u deel laten uitmaken van het hemels Jeruzalem. 
A Amen 
 
Pr Zegene u de almachtige God,  
Vader, Zoon en heilige Geest.  
A Amen 
 
Wegzending 
Pr Gaat nu allen heen in vrede.  
A Wij danken God. 
 
Slotlied: 
De herdertjes lagen bij nachte 
Ze lagen bij nacht in het veld 
Ze hielden vol trouwe de wachte 
Ze 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 doorheen 
Een straal van omhoog zij vernamen 
Een straal uit het kribje benee 
Toen vlamd er een straal uit hun ogen 
En viel op het kindeke teer 
Zij stonden tot schreiens bewogen 
En knielden bij Jezus neer 
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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 schaapjes aan d`engelenschaar 
Wij kunnen van ’t kribje niet scheiden 
Wij wachten het nieuwe jaar 

Ach kindje, ach kindje, dat heden 
In ’t nederig 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 

 


