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Vooraf aan de viering zingt het koor: 
En natus est Emmanuel…    (M.Praetorius 1571-1621) 
 

 
 En natus est Emmanuel, Dominus!  
      Quem praedixit Gabriel,Dominus! 
 

               Dominus, Salvator noster est, 
      Salvator noster est! 
 

Hic jacet in praesepio, Dominus! 
      Puer admirabilis, Dominus! 
 

Haec lux est orta, hodie, Dominus! 
      Ex Maria Virgine, Dominus! 
 

  
 
  Geboren is Emmanuel, de Heer. 
      aangekondigd door Gabriel, de Heer 
 

De Heer is onze enige Heiland. 
              Hij is onze Verlosser! 
 

Hij ligt in een kribbe,  de Heer, 
Bewonderenswaardig, de Heer! 

 

Dit licht dat vandaag is opgegaan,  de Heer, 
     Geboren uit de Maagd Maria,  de Heer! 
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Openingslied:  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, 
Bethlehem is de stede daar is 't geschied voorwaar: 
Kyrieleis! 

 
 
Begroeting:  
 
 Gegroet ieder die hier is, 
 gekomen van veraf of dichtbij 
 om het ware licht te vinden. 
 
 Wij groeten U, Levende God, 
 die we ontmoeten in Jezus, 
 uw vleesgeworden Woord 
 in de naam van de Vader, de Zoon 
 en de heilige Geest.  
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Woord van welkom 
 
 
Gebed van inkeer  
 
VG: Gij die in onze wereld komt, 
 zo klein en weerloos als een kind, 
 laat uw komst ons niet ontgaan. 
allen: Laat uw komst ons niet ontgaan. 
 
koor: Gij die genoemd wordt: God-met-ons, 
 een bron van vreugde die niet opdroogt,  
 wees het licht in ons bestaan. 
allen: Wees het licht in ons bestaan. 
 
koor:  Gij die herder en koning blijft, 
 adem, toekomst, hoop en liefde. 
              Ontferm U over ons. 
allen: Ontferm U over ons. 
 
 
 
Lofzang: God de glorie hemelhoog… 
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Dan ontspringt een stroom van vrede, 
en het recht golft als de zee, 
aarde in uw volle breedte 
zing nu met de hemel mee. Refrein 
 
Om de Zoon, uit U geboren: 
Hij geeft uw erbarmen stem 
En doet ons de hemel horen. 
Zegenen wij U om Hem:  Refrein  

 
 
Openingsgebed 
 
 
Bij het openleggen van de schriften 
 
 
Lezing: Uit het boek Jesaja 52, 7-10 
 

Hoe welkom is de vreugdebode 
die over de bergen komt aangesneld, 
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, 
die redding aankondigt en tegen Sion zegt: 
‘Je God is koning!’  
Hoor! Je wachters verheffen hun stem, 
samen barsten ze uit in gejuich, 
want ze zien het met eigen ogen: 
de Eeuwige keert terug naar Sion.  
Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, 
want de Eeuwige troost zijn volk, 
hij koopt Jeruzalem vrij.  
 
De Eeuwige ontbloot zijn heilige arm 
ten overstaan van alle volken, 
en de einden der aarde zien 
hoe onze God redding brengt. 
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Tussenzang:  Heden zult gij zijn glorie aanschouwen… 
 
 Heden zult gij zijn glorie aanschouwen, hier is uw God. 

 
 
 God heeft gesproken: Gij zijt mijn Zoon, 
 Ik heb U heden voortgebracht. 
 Koning zijt Gij op de dag van uw geboorte. 
allen: Heden zult  gij het licht aanschouwen, hier is uw God. 

 
 Heden is onze Heiland geboren, Christus de Heer. 
 Licht van licht uit de mensen genomen, 
 Kind voor ons geboren, Zoon ons gegeven, 
 Hij zal genoemd worden: vrede op aarde. 
allen: Vrede op aarde voor alle mensen, ere zij God. 
 Heden is onze Heiland geboren, Christus de Heer. 
 Zoals de zeebodem bedekt is met water, 
 zo zal de aarde met vrede bedekt zijn, 
 Dit is de dat die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 
 
allen: Vrede op aarde voor alle mensen, ere zij God. 
 Heden is onze Heiland geboren, Christus de Heer. 
 Heden zult gij zijn glorie aanschouwen, hier is uw God. 
 
 Nu zijt wellekome , Jesu lieve Heer, 
 Gij komt van al zo hoge, van alzo veer. 
 Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer; 
 hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
 Kyrieleis.  

Ere zij God! 
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Evangelielezing: In de woorden van Johannes 1, 1 - 18 
 

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord 
was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en 
zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was 
leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in 
de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht 
gekregen. 
Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 
Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen 
door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er 
om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht 
en naar de wereld kwam.  
Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en 
toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, 
maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. Wie hem 
wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht 
gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke 
wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een 
man, maar uit God. 
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van 
goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de 
grootheid van de enige Zoon van de Vader. Van hem getuigde 
Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij 
komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ Uit zijn overvloed 
zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes 
gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus 
gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die 
zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen 
kennen. 

 

Acclamatie:  
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Verkondiging 
 
 
Moment van stilte 
 
 
Geloofslied 

 
 
Wij geloven in de woorden, 
ons door Jezus voorgedaan. 
Wij geloven in zijn voorbeeld 
dat nog mensen op doet staan. 
Ja, wij durven te geloven 
in het licht, ons voorgegaan. 
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Wij geloven in de liefde 
die verdeeldheid overwint. 
Wij geloven in de hemel 
die op aarde dan begint. 
Ja, wij durven te geloven 
in het licht dat ons verbindt. 
 
Wij geloven in een toekomst, 
die op vrede is gericht. 
Wij geloven in de zoektocht 
naar dat stralend vergezicht. 
Ja, wij durven te geloven 
in het niet te doven licht. 

 
 
Voorbeden                 Wilt u – zo mogelijk –  knielen? 
 
 
Collecte en bijdrage in kosten liturgie 

U kunt geven via de collecte-app CHRCH op uw telefoon.  
Of overmaken op rekeningnummer van de kerk: NL 06 INGB 000 105 89 58 

 
 

Koorzang:  

 
 

Verheugt u, Christus is geboren, uit de maagd Maria. 
 Verheugt u, alleluia. Verheugt u, alleluia! 
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Gebed over de gaven 
 
 
Tafelgebed  Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 

 
 
VG: Gij die de mensen zoekt 

om onder ons te wonen 
als licht dat duisternis verdrijft, 
als vuur dat dag en nacht verwarmt, 
die  chaos maakt tot vruchtbaar land 
waar wij in vrede leven: 
wees welkom onder ons! 

 
koor: Gij die de mensen zoekt 

en tot ons bent gekomen: 
een mens die ons een herder is 
en wonderen van goedheid doet, 
die ons geneest, van kwaad bevrijdt, 
vernieuwt als nooit tevoren: 
wij danken U voor Hem! 

 
allen: Gij die de mensen zoekt 

om ons bestaan te delen 
in Hem die zich gegeven heeft 
als brood dat onze honger voedt 
en wijn die ons de vreugde leert 
om met elkaar te delen: 
wij danken U voor Hem! 
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VG: Die op de avond voor zijn dood 
dankbaar Uw naam gezegend heeft. 
Brood voor zijn vrienden brak en zei: 
‘Neemt het en eet er allen van 
want dit is mijn lichaam 
dat gebroken wordt voor u: 
gedenkt voorgoed mijn Naam’. 

 
VG: Zo nam Hij na de maaltijd 

ook de beker in zijn handen, 
sprak de zegen uit en zei: 
‘Neemt hem en drinkt er allen uit 
dit is de beker met mijn bloed, 
dat vergoten wordt voor u: 
gedenkt voorgoed mijn Naam’. 

 
allen: Gij die als Vredevorst 

de wereld zult herscheppen, 
in de gestalte van een kind 
een Wonder van beleid laat zien 
dat eersten laatsten zullen zijn 
 en lammen zullen lopen: 
vernieuw ons naar zijn beeld! 
 

VG: Gij die zich openbaart 
is als een knecht verschenen, 
de ene weg in Hem laat zien 
die vrede en verzoening brengt: 
gerechtigheid in overvloed, 
en liefde, bron van leven: 
vernieuw ons naar zijn beeld! 

 
koor: Gij die voor eeuwig bent 

een Vader en een Moeder 
die mensen nooit vergeten zult, 
hen thuis wil brengen bij elkaar 
waar liefde woont en vriendschap is 
en haat zal zijn verdwenen: 
herschep ons door uw Geest!  
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allen: Gij die de mensen zoekt 

en vrede brengt op aarde 
in hen die vol genade zijn 
en herders worden voor elkaar 
beeld en gelijkenis van U 
herschapen door uw Geest: 
wees welkom onder ons! 

 
 
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. 

 
 
Vredewens 
 
 
Uitnodiging tot de communie 
 
 
Communie 
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Koorzang:   Puer natus est nobis…   (A. Diabelli)  
 

Puer natus est nobis Een kind is ons geboren  
filius datus est nobis Een zoon is ons gegeven  
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.  
Hodie Christus natus est Heden is Christus geboren 
 Hodie Salvator apparuit Heden is de Redder verschenen 
 Hodie in terra canunt Angeli Heden zingen de engelen op aarde  
laetantur archangeli De aartsengelen juichen  
Hodie exsultant justi, Heden jubelen de rechtvaardigen  
dicentes: en zeggen: ‘ 
Gloria in excelsis Deo Eer aan God in den hoge  
Alleluia!’ Alleluia!’ 

 
 
Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zegenbede  

 
VG: Het licht van Gods ogen gaat over u op,  

de zon van zijn vrede als een nieuwe dag! 
koor: Met vrede gegroet 
 en gezegend met licht. 
allen: Met vrede gegroet 
 en gezegend met licht. 
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Slotlied: Alle einden van de aarde… 

(melodie: Hoor d’engelen zingen d’eer) 
 
Alle einden van de aarde 

 zullen heil en vrede zien. 
 En die ons tot hiertoe spaarde 
 zendt zijn zoon als gids en vriend. 
 Zie, uw redder is geboren, 
           zingen engelen in koren. 
 Eer aan God - door al wat leeft, 
 om het kind dat Hij ons geeft. 
 Alleluia - zingt voor Hem: 
 mensenkind in Bethlehem. 
 
 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. 
 Alleluia - zingt voor Hem: 
 Davids telg in Bethlehem. 
     
 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. 
 Alleluia - zingt voor Hem: 
 Lam van God in Bethlehem. 
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Mededelingen 
 
Collecte voor behoud van het gebouw en de geloofsgemeenschap 
Rekeningnummer van de kerk: NL 06 INGB 000 105 89 58 
 
Zoomkoffie 
Na de viering kunt u koffiedrinken via zoom. Probeert u het ook eens. U 
heeft hiervoor nodig: Een computer (of laptop), of een ipad/tablet of een 

smartphone. En een kop koffie natuurlijk      . Op de website vind u een 
uitgebreide handleiding. U kunt inloggen via deze link: 
https://zoom.us/j/95781928864 
Komt u er niet goed uit, neemt u dan contact op, dan helpen we u verder: 
038-4254400 of kerk@kloosterzwolle.nl  
 
Kerstwens  
Waar droomt u van? Wat kan uw leven lichter maken? We nodigen u uit in 
een paar woorden uw verlangen met ons te delen. Na de viering deze 
kerstochtend krijgen de wensen een plek op de engeltjes in de kerstboom 
die in de kerk staat. Wensen kunt u doorgeven via whatssapp: 06- 
41904395  
 
Kerkdienstgemist.nl 
Alle vieringen zijn rechtstreeks en gratis mee te kijken via 
kerkdienstgemist.nl Wilt u op een ander moment kijken of een viering 
terugkijken, dan hebt u een KerkTV abonnement nodig. Meer info op 
www.kloosterzwolle.nl of via de receptie: 038-4254400. De orde van 
dienst vindt u op kloosterzwolle.nl 
   
Stiltecentrum open  
Het Stiltecentrum is open, elke ma t/m za, 9.00-16.30 uur.  
 
Kloosterbrief 
Elke 2 weken geeft het Klooster een nieuwsbrief uit, met nieuwtjes van het 
bestuur, het programma, de kerk en de bewoners. Wilt u hier een gratis 
abonnement op? Meldt u zich dan aan via info@kloosterzwolle.nl  
 

http://www.kloosterzwolle.nl/
mailto:info@kloosterzwolle.nl
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www.kloosterzwolle.nl of 038 – 4254400 
 

Bezoek ook facebook: Dominicanenkerk Zwolle 
 

 
 
Tijdens deze viering is de voorganger pater René Dinklo o.p. 
De zang door leden van het Thomaskoor o.l.v.  René van Breukelen 
Orgel/piano: Jur Leemhuis 


