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Voorafgaand aan de viering 
 

Lied:    Stille nacht…                     
 

Stille nacht, heilige nacht, 
alles slaapt, sluimert zacht. 
Eenzaam waakt het hoogheilige paar, 
lief'lijk kindje met goud in het haar 
sluimert in hemelse rust,  
sluimert in hemelse rust. 
 

Stille nacht, heilige nacht, 
zoon van God! liefde lacht 
vriend'lijk om uwe god'lijken mond, 
nu ons slaat de reddende stond, 
Jezus, van uwe geboort', 
Jezus, van uwe geboort' 

 

 Stille nacht, heilige nacht. 
Herders zien 't eerst uw pracht, 
door der engelen alleluia 
galmt het luide van verre en na: 
Jezus, de Redder, ligt daar, 
Jezus, de Redder, ligt daar. 

 

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 Immanuël. 
Wij willen geven hart en geest en leven. 
Venite adoremus, venite adoremus, 
venite adoremus, Dominum. 
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Lied:  Het is of de wereld vandaag weer begint… 
 

Het is of de wereld vandaag weer begint, 
want hier in het duister verschijnt ons een kind: 
een kind van de hemel en dat ons bevrijdt 
van vrees en van beven voor nu en altijd. 
 

Vandaag wordt het wachten van eeuwen beloond, 
God zelf is het leven dat onder ons woont. 
Een kind van de hemel en dat ons bevrijdt 
van vrees en van beven voor nu en altijd. 
 

De engelen zingen zijn naam door de nacht. 
Zo wordt aan ons mensen de vrede gebracht. 
Een naam van de hemel en die ons bevrijdt, 
van vrees en van beven voor nu en altijd. 

 

We maken het stil… 
 

Koorzang: Hymne à la Nuit 
Ô nuit! Viens apporter à la terre, 
Le calme enchantement de ton mystère. 
L’ombre qui t’escorte est si douce; 
Si doux est le concert de tes voix chantant l’espérance; 
Si grand est ton pouvoir transformant tout en rêve. 
 

O nuit, où l'Enfant Dieu vint au monde 
Étends sur tous les cœurs  ta paix profonde. 
Nuit, dont le silence aime encore 
L'hommage au Roi Sauveur qui s'endort dans l'étable obscure 
Cette nuit, plein de lumière, donne à la terre l’espérance. 
 
O nacht, schenk de aarde 
De betovering van jouw mysterie.     
De schaduw die jou vergezelt is zo zacht; 
zo lieflijk klinkt het concert van je stemmen die zingen van de hoop 
zo groot is jouw macht om die droom waar te maken. 
 

O nacht, waarin Gods zoon ter wereld kwam 
Verspreidt jouw vrede in alle harten. 
Nacht, waarin de stilte een eerbetoon brengt 
Aan de Redder van de wereld, slapend in een sombere stal. 
Deze nacht vol van licht, geeft de aarde hoop. 
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Openingslied:  Uit het duister hier gekomen… 
    Wilt u – zo  mogelijk – gaan staan? 
 

Enkele stemmen: 
Al wie dolend in het donker  
in de holte van de nacht 
en verlangd naar een wonder  
op de nieuwe morgen wacht. 
Vrijheid wordt aan u verkondigd  
door een koning zonder macht 
 

Koor:     Nacht waarin zou zijn geboren 
die de naam heeft dat Hij redt – 
morgentaal in onze oren, 
hemel op een kier gezet: 
Kind, dat onze nacht bezweert, 
onze gang ten goede keert. 

 

 Zeg ons dat Gij niet zult slapen, 
 eerste stem die nimmer zweeg. 
 Zie de mens door U geschapen, 
 waarom zijn wij woest en leeg – 
 als de dood zo zwaar en dicht? 
 Spreek ons open naar uw Licht. 
  

Welkom  
 

Kyrie-litanie 
 
VG: Gij die in onze wereld komt, 
 zo klein en weerloos als een kind, 
koor: laat uw komst ons niet ontgaan. 
allen: Laat uw komst ons niet ontgaan. 
 

VG: Gij die genoemd wordt: God-met-ons, 
 een bron van vreugde die niet opdroogt,  
koor: wees het licht in ons bestaan. 
allen: Wees het licht in ons bestaan. 
 

VG: Gij die herder en koning blijft, 
 adem, toekomst, hoop en liefde. 
koor: Ontferm U over ons. 
allen: Ontferm U over ons. 



5 

 Lofzang:  
 

 
 
Openingsgebed  
 
We openen de Heilige Schrift 
 
Eerste lezing    naar de profeet Jesaja (  9,1-6; 11,5-9 ) 
 
 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 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:  in de woorden van Lucas, 2, 1- 14 
    Wilt u – zo  mogelijk – gaan staan? 
 
koor: In die dagen werd een bevel uitgevaardigd door keizer Augustus 
 dat er een volkstelling moest worden gehouden in heel de wereld. 
 Deze volkstelling vond plaats voordat Quirinus landvoogd van Syrië 
 was. Allen gingen op reis om zich te melden, ieder in zijn eigen stad.  
 
VG:  Ook Jozef ging op weg en omdat hij uit het huis en geslacht van 
 David was, trok hij vanuit Nazareth in Galilea naar Judea toe, naar 
 Bethlehem, de stad van David, om zich daar te melden,  
 samen met Maria, zijn vrouw, die zwanger was. En terwijl zij in 
 Bethlehem verbleven, brak het uur aan dat zij bevallen moest. Zij 
 bracht een 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.                 

Nu waren er herders in de buurt; die nacht, in het open veld, 
hielden zij de wacht bij hun kudde. Plotseling stond voor hun ogen 
een engel des Heren, en de glorie des Heren omstraalde hen, zij 
werden zeer bevreesd. Maar de engel sprak tot hen: weest niet 
bevreesd, want ik verkondig u een grote vreugde die voor heel het 
volk bestemd is. Heden is u in de stad van David een redder 
geboren, de Heer, de Messias. En dit zal u een teken zijn: Gij zult 
een pasgeboren kindje vinden, het is in doeken gewikkeld, het ligt in 
een kribbe. 
Plotseling was de engel omringd door een schare van hemelse 
machten. Zij verheerlijkten God, en zij riepen: 
 

koor: ‘Ere zij God in de hoge en vrede op aarde voor alle mensen van 
 goede wil’. En het geschiedde, toen de engelen van hen waren 
 weggevaren naar de hemel, dat de herders zeiden tot elkaar:  
 ‘Laat ons gaan zien het woord dat daar geschiedde’. 
allen: ‘Laat ons gaan zien het woord dat daar geschiedde’. 
 
Verkondiging 
 
Moment van stilte 
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Geloofsbelijdenis:  
    Wilt u – zo  mogelijk – gaan staan? 
 
VG:      Ik geloof in een God die van mensen houdt; 

Hij wil met ons meegaan 
door het leven van alledag, 
in een kind ons geboren 
een zoon ons gegeven. 

 
allen: Wij geloven in Jezus Christus, 

het Kind van Bethlehem 
 dat genoemd wordt: 
 Immanuël, God-met-ons, 
 kind ons geboren, Koning van de vrede. 
 
VG: Ik geloof in het visioen 
 dat dit mensenkind belichaamde 
 in het komen van gerechtigheid 
 in Gods licht dat in de stilte doorbreekt. 
 
 
allen: Wij geloven in zijn leven voor mensen, 
 in zijn vraag aan ons 
 bevrijding te zoeken en te brengen 
 en voor elkaar zo goed als God te zijn. 
 
VG: Ik geloof in de Geest 
 die visioenen wekt en wakker houdt; 
 in de gemeenschap die ze blijft dromen  
 en vorm geeft metterdaad. 

 
allen: Wij geloven in een levenskracht 
 die de dood te boven gaat 
 en in het feest van een nieuwe aarde, 
 van een God die alles in allen zal zijn. Amen. 
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Voorbeden      ingeleid door: 

 
 
Vertaling:  

Breng dank aan de Heer, want Hij is goed. 
Breng dank aan de Heer, alleluia 

 
Collecte  

U kunt uw bijdrage geven via de collecte-app CHRCH op uw telefoon. 
 
Koorzang:  Christmas Lullaby -   John Rutter 
 

Clear in the darkness a light shines in Bethlehem: 
Angels are singing, their sound fills the air. 
Wise men have journeyed to greet their Messiah; 
But only a mother and baby lie there. 
 
‘Ave Maria, ave Maria’: 
Hear the soft lullaby the angel hosts sing. 
‘Ave Maria, ave Maria, 
Maiden, and mother of Jesus our King’. 
 
Where are his courtiers, and who are his people? 
Why does he bear neither sceptre nor crown? 
Shepherds his courtiers, the poor for his people, 
With peace as his sceptre and love for his crown. 
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What though your treasures are not gold or incense? 
Lay them before him with hearts full of love. 
Praise to the Christ child, and praise to his mother 
Who bore us a Saviour by grace from above.  
Een licht schijnt in Bethlehem, helder in het duister: 
Engelen zingen, hun zang vult de lucht 
Wijzen reizen om hun Messias te begroeten; 
maar slechts een moeder en haar baby liggen hier. 
 
Vertaling: 
‘Ave Maria, ave Maria’: 
Luister naar het zachte wiegelied dat de engelenkoren zingen. 
‘Ave Maria, ave Maria 
Maagd en moeder van Jezus onze Koning’. 
 
Waar zijn zijn hovelingen en wie zijn zijn volk? 
Waarom draagt hij scepter noch kroon? 
Herders zijn zijn hovelingen, de armen zijn volk, 
met vrede als zijn scepter en liefde als zijn kroon. 
 
Wat als je kostbaarheden geen goud of wierook zijn? 
Leg ze voor hem neer met liefdevol hart 
Lof zij het Christuskind en lof zij zijn moeder 
die ons in hemelse genade een Heiland geschonken heeft. 

 
 
 
Gebed over de gaven   
 
Tafelgebed      Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 
koor:  Die naar menselijke gewoonte 

met een eigen naam genoemd werd, 
toen Hij in een ver verleden 
werd geboren ver van hier. 
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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. 

allen:  Levend brood en ware wijnstok 
 die, geliefd en onbegrepen, 
 werd bewaard in taal en teken 
 als een eeuwenoud geheim. 
 

koor: Als een wachtwoord doorgegeven, 
als een vreemd vertrouwd verhaal, 
die een naam in mijn geheugen, 
die de stem van mijn geweten. 

allen: Die mijn waarheid is geworden: 
 Hem gedenk ik hier en noem ik, 
 als een dode die niet dood is, 
 als een levende geliefde, 
 

VG: Die gekozen heeft te leven, 
voor de armsten van de armen, 
helpman, reisgenoot en broeder, 
van de allerminste mensen.                     

allen: Die ten dage dat Hij rond ging 
 door de dorpen van zijn landstreek, 
 mensen aantrok en bezielde, 
 hen verzoende met elkaar. 
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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. 

 
VG: Die het brood nam in zijn handen, 

en het deelde met zijn vrienden: 
God dankte als zijn Vader 
neemt en eet, dit is mijn lichaam.  

 
Zo nam Hij ook de beker, 
sprak een dankgebed en zei: 
Mijn bloed, voor u vergoten 
tot vergeving van de zonden, 
doet dit tot mijn gedachtenis. 

 
allen: Die gestrooid is in de akker 
 als het kleinste van de zaden 
 die daar wacht een lange winter 
 in de stilte van de dood 
 
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: onze vrede is geworden, 
 onze ziel tot rust gekomen, 
 die ons groet vanuit zijn verte 
 die ons aankijkt van dichtbij 
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. 
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VG: Bidden wij dan 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. 
 Want van U is het koninkrijk, 
 en de kracht en de heerlijkheid 
 in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredewens 

La paz del Señor. La paz del Señor. La paz del Resucitado.  
La paz del Señor a ti y a mi, a todos alcanzara. 
 
Vertaling 
De vrede van de Heer, de vrede van de Verrezene  
zal komen over mij, over jou, over allen. 

 
Uitnodiging tot de communie 
 
Communie 
 
Koorzang:  A Spotless Rose – Ola Gjeilo 
 
A Spotless Rose is blowing,  Er is een roos ontsprongen 
Sprung from a tender root,  uit oude wortelstam; 
Of ancient seers' foreshowing,  die, zo de oudsten zongen, 
Of Jesse promised fruit;   uit Jesse 't leven nam; 
Its fairest bud unfolds to light  nu heeft zij bloem gebracht, 
Amid the cold, cold winter,  in 't midden van de winter, 
And in the dark midnight.  in 't midden van de nacht. 
 
 
 



14 

The Rose which I am singing,  De Roos die wordt bezongen, 
Whereof Isaiah said,   waarvan Jesaja sprak, 
Is from its sweet root springing  is uit de wortel ontvangen 
In Mary, purest Maid;   in Maria, zuiver Maagd; 
Through God's great love and might Door Gods liefde en macht 
The Blessed Babe she bare us  baarde ze het gezegende kind 
In a cold, cold winter's night.  in een koude winternacht. 
 

Slotgebed  
 

Mededelingen  
 

Zegenbede  
VG:   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, 
Be yours this Christmas. 

koor: May Christ, who by his incarnation 
Gathered into one all things earthly, 
All things heavenly, 
And fill you with joy, 
Fill you with joy and peace. 
And the blessing of God 
The Father and the Son 
And the Holy Spirit 
Be with you and remain with you always, 
With you always, and remain with you always. Amen 

 

Vertaling: Moge de vreugde van de engelen, 
de blijdschap van de herders, 
de aanbidding door de wijzen 
en de vrede van het Christuskind  
met je zijn deze Kerst. 
Moge Christus, die door zijn menswording 
al het aardse en al het hemelse samenbrengt 
je vervullen met vreugde en vrede. 
En de zegen van God 
de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest 
moge met je zijn voor nu en voor altijd. Amen. 
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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 excelcis Deo.  
Gloria in excelcis Deo. 
 
Eer zij god, die onze vader  
en die onze koning is. 
Eer zij God, die op de aarde 
naar ons toegekomen is. 
Gloria in excelcis Deo.  
Gloria in excelcis Deo. 
 
Lam van God, 
Gij hebt gedragen  
alle schuld tot elke prijs. 
Geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelcis Deo.  
Gloria in excelcis Deo. 
 

 
 

Zalig Kerstfeest 
en een 

gelukkig 2021! 
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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 
 
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.  
 
Kerstwens  
Waar droom je van? Wat kan jouw leven lichter maken? We nodigen u uit 
ons in een paar woorden uw verlangen met ons te delen. Na de viering 
morgenochtend krijgen de wensen een plek op de engeltjes in de 
kerstboom die in de kerk staat. Wensen kun je doorgeven via whatssapp: 
06- 41904395  
 
Zoomkoffie  
Morgenochtend, 25 dec na de viering, kunt u weer meedoen met 
koffiedrinken via zoom. Probeert u het 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 
 
 

www.kloosterzwolle.nl of 038 – 4254400 
 

Bezoek ook facebook: Dominicanenkerk Zwolle 
 

In deze viering zijn de voorgangers:  
Hans Schoorlemmer en pater René Dinklo o.p. 
Zang: Aquinokoor o.l.v. Erik Korterink  /  Orgel en piano: Adriaan Koops 


