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Voorafgaand aan de viering 
 
Lied:  Hoever is de nacht 
 

Hoe ver is de nacht, hoe ver? 
Wachter, hoe ver is de nacht? 
De morgen komt, zegt de wachter. 
Maar nog is het nacht. 

 
 

Lied: Een ster ging op uit Israël 
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De herders hebben het gezien in de geboortestal. 
Daar was het vrede en sindsdien zingt elk dat overal. 
Daar was het leven argeloos, verlosten waren zij. 
Dor hout ging bloeien als een roos, woestijn werd tot een wei. 
 
Gij, morgenster en mensenzoon, breng ons de nieuwe tijd, 
waarin de wereld wordt bewoond door uw gerechtigheid. 
Dan is uw heil aan ons geschied, - u allen even na – 
dan zingt de schepping weer dit lied tot in de gloria. 

 
 
Lied:  Wij komen tezamen… 
 

Wij komen tezamen onder 't sterrenblinken, 
een lied moet weerklinken voor Bethlehem. 
Christus geboren zingen d'englenkoren. 
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. 

 

Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten 
en kussen uw voeten Emmanuël. 
Wij willen geven hart en geest en leven. 
Venite adoremus, venite adoremus, 
venite adoremus, Dominum. 

 
 
 
We maken het stil 
 

__________________________ 
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Binnenkomst 
 
Intredelied:  Al wie dolend … 
 

Al wie dolend in het donker, 
in de holte van de nacht 
en verlangend naar een wonder 
op de nieuwe morgen wacht: 
vrijheid wordt aan U verkondigd 
door een koning zonder macht. 
 

Onze lasten zal Hij dragen, 
onze onmacht totterdood; 
geeft als antwoord op ons vragen 
ons zichzelf als levensbrood; 
nieuwe vrede zal er dagen 
liefde straalt als morgenrood. 
 

Tot de groten zal Hij spreken; 
even weerloos als een lam, 
het geknakte riet niet breken 
Hij bewaakt de kleine vlam: 
hoor en ziet het levend teken 
van een God, die tot ons kwam. 
 

Dor en droog geworden aarde, 
die om dauw en regen vraagt; 
dode mens die snakt naar adem; 
wereld die om toekomst vraagt: 
Zie Mijn Zoon, de nieuwe Adam, 
die Mijn welbehagen draagt. 
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VG: Als het leven ons mismoedig maakt 
en wantrouwen de kop opsteekt 
omdat we machteloos moeten afwachten 
wat de toekomst ons brengt. 
 

Als dromen uiteenspatten 
en verwachtingen niet haalbaar blijken… 
O, dat er uitzicht komt op herstel: 
iets nieuws, licht aan de horizon van ons leven, 
een vlam die niet dooft! 

 

Een licht voor dag en nacht, 
een lichtstraal als houvast 
door de muren van ons onvermogen heen, 
door de spinnenwebben van onze angsten en zorgen, 
een licht dat een ommekeer brengt in ons bestaan. 

 

Zoek de hemel af, roep en bid die nieuwe toekomst nabij! 
allen: Zó zijn we hier samen  

in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 

Welkom en inleiding 
 We steken de kaarsen op de adventskrans aan 
 Daarna zingen we: 

 
 
Kyrie-litanie 
koor: Kyrie, Gij die de wolken scheurt 

om af te dalen naar de aarde, 
Laat uw komst ons niet ontgaan. 
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Christe, Gij die in onze wereld komt 
om ons van het kwade te bevrijden, 
ontferm u over ons 

 
Kyrie, Gij die in de wereld komen zult 
om ons met geest en vuur te dopen, 
maak ons waakzaam tot in het eind. 

 
 

Openingsgebed  
 

We openen de Schrift 
 
Eerste lezing    naar Jesaja 
 
 koor: Het volk dat in duisternis gaat 

zal aanschouwen groot licht. 
Die wonen in schaduw van dood 
over hen op gaat het licht. 
Zij zullen lachen en juichen 
als op de dag van de oogst. 
 

lector: Het slavenjuk dat ons drukte, de stang op onze schouders 
de stok waarmee wij worden geslagen 
breekt Hij in stukken, op Zijn dag. 
De stampende trappende laarzen, de kleren in bloed geverfd 
vallen ten prooi aan het vuur. 
Want een kind is ons geboren, een zoon ons gegeven. 
Op zijn schouders het rijk van de vrede 
en de namen waarmee hij genoemd wordt: 
Engel van Gods visioen, God onbedwingbaar,  
Vader-voor-eeuwig, Koning van de vrede. 
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Nog in de moederschoot werd hij geroepen. 
De geest van God zal rusten op hem: 
om aan de armen goed nieuws te brengen, 
om aan gevangenen bevrijding te melden, 
aan de blinden de weg naar het licht, 
om te troosten wier hart is gebroken. 
Hij zal niet doven de kwijnende vlam, 
en het geknakte riet niet breken. 
Hij zal een schutting zijn tegen de wind, 
schuilplaats tegen de regen. 
 

koor: Kind ons geboren, zoon ons gegeven, 
 God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, 
 Koning van de vrede. 
allen: Kind ons geboren, zoon ons gegeven, 
 God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, 
 Koning van de vrede. 
 

lector: Ooit smeden de volkeren der aarde 
hun zwaarden tot ploegijzers om, 
hun lansen tot sikkels, om het koren te oogsten. 
Geen volk trekt het zwaard meer tegen een ander. 
 

Niemand oefent zich meer voor de strijd. 
Dan vlijt de panter zich naast het bokje, 
de wolf en het lam liggen samen. 
Het kalf en de leeuw zullen grazen op een veldje - 
een kind kan ze weiden. 
De zuigeling zal spelen bij het hol van de adder 
een kind steekt zijn handje in het nest van de slang. 

 

En geen mens zal meer onheil stichten. 
Zoals de zeebodem bedekt is met water, 
zo zal de aarde met vrede bedekt zijn. 
 

Kind ons geboren, zoon ons gegeven, 
Vader-voor-eeuwig, Koning van de vrede, 
God onbedwingbaar. 
 

allen: Kind ons geboren, Zoon ons gegeven, 
 God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, 
 Koning van de vrede. 
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Kerstevangelie: Lucas, 2, 1- 14           Wilt u – zo  mogelijk – gaan staan? 
 
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van 
het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats 
tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich 
te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging 
van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die 
Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te Laten 
inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 
Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een 
zoon ter wereld, haar eerst geborene. Ze wikkelde hem in een doek en 
legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was In het 
nachtverblijf van de stad. 
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze 
hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij 
hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze 
hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom 
jullie goed nieuw brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal 
vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. 
Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: Jullie zullen een 
pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 
En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees 
met de woorden: 

‘Eer aan God in de hoogste hemel 
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders 
tegen elkaar: ‘Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien 
wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 
Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in 
de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat 
kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de  
herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar 
hart en bleef erover nadenken. 
De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze 
gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. 
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Acclamatie:  Eer zij God … 
 

allen: Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelcis Deo! 2x 

 
Verkondiging 
 
 

Geloofslied: Wilt u, zo mogelijk, gaan staan? 
 

 

  
In dit kind staat het te lezen  

 hoe God zich ons allen dacht: 
 zie de toekomst, hier geboren  
 voor het menselijk geslacht! 
 

In dit kind is vlees geworden  
 hoe God ook het donker door 
 heel zijn goede schepping trouw blijft.  
 Deze ster wijst ons het spoor! 
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Oude dromen, haast vervlogen,  
 uit een lang voorbije tijd, 
 zingen wij ons nieuw te binnen, 
 door de hemel begeleid. 
 
 En met allen die gegaan zijn  
 met de dromen van oudsher, 
 zoeken wij naar nieuwe wegen  
 bij het lichten van de ster. 
 
 Zolang wij nog durven dromen,  
 uitzien naar wat toekomst biedt, 
 zullen wij ons laten leiden  
 door dit Kind, dit licht, dit lied. 
 
 
Voorbeden  
Voorafgegaan door: 
 
Koor: Lord Jesus Christ , your light shines within us 
 Let not my doubts nor my darkness speak to me 

  Lord Jesus Christ, your light shines within us 
  let my heart always welcome your love. 

 
 
Collecte  
 Er wordt een mandje doorgegeven  
                 u kunt ook gebruik maken van de QR code →.  
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Koorzang: The Huron Carol 
 

 
 
 
 
 
 
 

'Twas in the moon of winter-time 
When all the birds had fled, 
That mighty Gitchi Manitou 
Sent angel choirs instead; 
Before their light the stars grew dim, 
And wandering hunters heard the hymn: 
"Jesus your King is born, Jesus is born, 
In excelsis gloria." 

Het was in de maan van de winter 
toen alle vogels gevlucht waren, 
dat de machtige Gitchi Manitou 
in hun plaats engelenkoren stuurde; 
voor hun licht dimden de sterren 
en rondtrekkende jagers hoorden het lied: 
“Jezus jullie Koning is geboren, Jezus is 
geboren, In Excelsis gloria.” 

 
Within a lodge of broken bark 
The tender Babe was found, 
A ragged robe of rabbit skin 
Enwrapp'd His beauty round; 
But as the hunter braves drew nigh, 
The angel song rang loud and high.. 
"Jesus your King … “ 
 
The earliest moon of wintertime 
Is not so round and fair 
As was the ring of glory 
On the helpless infant there. 
The chiefs from far before him knelt 
With gifts of fox and beaver pelt. 
"Jesus your King … “ 
 
O children of the forest free, 
O sons of Manitou, 
The Holy Child of earth and heaven 
Is born today for you. 
Come kneel before the radiant Boy 
Who brings you beauty, peace and joy. 
"Jesus your King … “ 

 
De tere baby werd gevonden 
in een tent van gebroken bast, 
een haveloze mantel van konijnenvacht 
gewikkeld rond zijn pracht; 
En toen de dappere jagers naderbij kwamen 
klonk het engelenlied luid en hoog … 
“Jezus jullie Koning is geboren …” 
 
De vroegste maan van de winter 
is niet zo rond en mooi 
als de ring van glorie 
rond het hulpeloze kindje daar. 
De opperhoofden van ver knielden voor hem 
neer en schonken pelsen van vos en bever 
“Jezus jullie Koning is geboren …” 
 
O kinderen van de vrije wouden, 
o zonen van Manitou, 
het heilige Kind van aarde en hemel 
is vandaag geboren voor jou. 
Kom, kniel neer voor dit stralende kind 
die je schoonheid, vrede en vreugde brengt. 
“Jezus jullie Koning is geboren …” 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gitchi_Manitou
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Gebed van dank bij brood en beker 
 
Onze Vader… 
 Onze Vader die in de hemel zijt, 
 uw naam worden 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. 
 Want van U is het koninkrijk, 
 en de kracht en de heerlijkheid 
 in eeuwigheid. Amen. 
 

koor:  Die naar menselijke gewoonte 
met een eigen naam genoemd werd, 
toen Hij in een ver verleden 
werd geboren ver van hier. 

allen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
VG: Kind van Eva, kind van mensen, 

die ook zoon van God genoemd wordt, 
Heiland, visioen van vrede, 
licht der wereld, weg ten leven. 
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allen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
koor: Als een wachtwoord doorgegeven, 

als een vreemd vertrouwd verhaal, 
die een naam in mijn geheugen, 
die de stem van mijn geweten. 
 

allen:   
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VG: Die gekozen heeft te leven, 

voor de armsten van de armen, 
helpman, reisgenoot en broeder, 
van de allerminste mensen. 
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allen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VG: Die niet steil en ongenaakbaar, 

niet hooghartig als een heerser, 
maar in knechtsgestalte leefde; 
die zijn leven voor zijn vrienden 

koor: prijsgaf,  door een vriend verraden, 
die getergd tot op het kruis 
voor zijn vijand heeft gebeden, 
die van God en mens verlaten, 
is gestorven als een slaaf. 
 

allen:   
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koor: Die als graan geoogst zal worden, 

die als brood gedeeld wil worden, 
om in mensen mens te worden, 
die verborgen in zijn God, 

 
allen:     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VG: Als een kind, een vriend, een ander, 

Hem gedenk ik hier, Hem noem ik 
en beveel Hem bij je aan, 

koor: als je levende geliefde, 
als de mens die naast je staat. 
 

Vredewens 
 

Uitnodiging tot de communie 
 

Communie 
 
Muzikaal intermezzo  
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Koorzang:    O holy night! 
 

 O holy night! 
 The stars are brightly shining 
 It is the night of the dear Saviour's birth! 
  

Long lay the world in sin and error pining 
 till he appear'd and the soul felt its worth. 
 A thrill of hope the weary soul rejoices 
 for yonder breaks a new and glorious morn! 
 
 Fall on your knees 
 oh hear the angel voices. 
 Oh night divine, 
 oh night when Christ was born. 
 Oh night divine, oh night divine. 
 
 Led by the light of Faith serenely beaming 
 with glowing hearts by His cradle we stand. 
 So led by light of a star sweetly gleaming. 
 Here come the wise men from Orient land. 
 The King of Kings lay thus in lowly manger 
 in all our trials born to be our friend. 
 
 Truly He taught us to love one another. 
 His law is love and His gospel is peace. 
 Chains shall He break for the slave is our brother 
 and in His name all oppression shall cease. 
 Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, 
 let all within us praise His holy name. 
 
Lied:    Christmas Blessing 
 

May the joy of the angels,  
the gladness of the shepherds,  
the worship of the wise men  
and the peace of the Christ child  
be yours, this Christmas. 
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And the blessing of God,  
the Father and the Son  
and the Holy Spirit be with you  
and remain with you, always. 
Amen. 
 

Moge de vreugde van de engelen, de blijdschap van de herders, 
de aanbidding van de wijzen en de vrede van het Christuskind 
met je zijn, deze kersttijd. 
En de zegen van God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
moge met je zijn voor nu en altijd. Amen. 

 
 
Slotgebed  
 
Mededelingen  
 
Zegenbede 

 
Slotzang: Hoor de engelen … 
 

Hoor de engelen zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer. 
Vrede op aard is vervuld: God verzoent der mensen schuld. 
Mengt u volken in het koor dat weerklinkt de hemel door. 
Engelen en mensenstem zingt van het kind in Bethlehem. 
Hoor de engelen zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer. 
 

Velen zijn dit uur gekomen wachtend, hopend tot wij zien. 
Wat Jesaja zag in dromen is het woord dat hier geschiedt. 
Jezus zal uw redder wezen om de wereld te genezen. 
Eer aan God door al wat leeft, om het kind dat hij ons geeft. 
Hoor de engelen zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer. 
 

Mensenvolk van deze aarde volg de herders naar de stal. 
Die zijn glorie openbaarde breekt de nacht van het heelal. 
Licht van licht is ons gegeven. Vrede doet de aarde leven. 
Eer aan God door al wat leeft, om het kind dat Hij ons geeft. 
Hoor de engelen zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer. 
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MEDEDELINGEN 
 
Collecte bij de uitgangen  
Deze is bestemd voor de Zwolse Voedselbank. 
Door hoge kosten zijn veel mensen aangewezen op 
de Voedselbank. Helpt u mee om hen te helpen?  
U kunt ook geven dmv de QR-code hiernaast -> 
 
 
Vieringen rondom Kerst / Nieuwjaar 
 

ZON 25 DEC | 10.00 u |Hoogfeest van Kerstmis |Eucharistieviering  
René Dinklo o.p. | Thomaskoor 

 

MAAN 26 DEC | 10.00 u |Tweede Kerstdag |Eucharistieviering 
Wijbe Fransen o.p. | in het koorgedeelte  
 

ZAT 31 DEC |19.00 uur |  Oudjaarsviering  
 Anneke Grunder o.p.| Oudjaarskoor 
 

ZON 1 JAN | 10.00 uur | Nieuwjaarsdag 
Anneke Grunder | in het koorgedeelte | geen koffiedrinken 

 
Stalletje kijken 
Binnenlopen op eerste kerstdag tussen 13.30-16.00 uur. Nog even kijken bij 
het kindje in de kribbe en een kaarsje aansteken. Er is (live) muziek en een 
verteller met het kerstverhaal.  
Ook in de kerstvakantie is onze kerk voor bezoek geopend, maar dan een 
half uurtje langer. Di t/m zat. van 13.30 – 16.30 uur 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst na de viering 
Bestuur en kloosterteam heten u welkom om op zondag 8 januari na de 
koffie samen te proosten op het nieuwe jaar! 
 
Geen kloosterclub voor de kinderen tijdens vieringen in de kerstvakantie 
1e kerstdag en zondag 1 januari: geen oppas en geen kloosterclub  
8 januari: wel oppas, geen kloosterclub. 
 

Bereikbaarheid van de Kloosterpoort 
Maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur: 038 - 425.44.00 
De kloosterpoort is tussen Kerstmis en Nieuwjaar gesloten 



19 

 
 
 
 
 

 

Wilt u op de hoogte blijven   
over activiteiten van kerk en klooster? 

 
KIJK OP: 

www.dominicanenzwolle.nl  
Facebook: Dominicanenklooster Zwolle 
Instagram: Dominicanenkloosterzwolle 

 
Kloosterbrief in je mailbox ontvangen? 
Mail naar: info@dominicanenzwolle.nl 

 
Bel voor info: 038 – 425.44.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In deze viering is de voorganger: pastor Corinne van Nistelrooij O.P. 
Zang: Aquinokoor o.l.v. Mark Walter 
Piano/orgel: Adriaan Koops  
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