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Voorafgaand aan de viering  
 

 
Fluitensemble  

- Stille nacht 
- Delen uit ´The Messiah’  G. Fr. Händel 
- Enkele delen uit het kerstconcert van A. Corelli 
- ’t Is geboren het God’lijk kind 

 
 
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:    O kom, o kom Immanuël… 
 

O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

 
O kom, o kom, Gij Oriënt 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël 

 
O kom, die onze Heerser zijt, 
in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

 
 

We maken het stil  
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Openingslied: 
 

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. 
 
Begroeting: 
allen: Gegroet ieder die hier is, 
 gekomen van veraf of dichtbij 
 om het Licht in het donker te vinden. 
 Wij groeten U, Levende God, 
 Die gezegd hebt: ‘Ik zal zijn’. 
 Een verre God wordt kind dichtbij. 

In de kou van ons mensenbestaan 
 worden we ontwapend door een kind, klein en pasgeboren. 
 Voortaan zal Hij heten: Immanuel, God met ons. 
 In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen 
 
Woord van welkom en inleiding 
 
Kyrielitanie: 
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. 
  



6 

 
VG.: 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. 
 

VG: Gij die herder en koning blijft, 
 adem, toekomst, hoop en liefde. 
 Ontferm U over ons. 
allen: Ontferm U over ons. 
 
Openingsgebed 
 
We openen de Heilige Schrift 
 
Eerste lezing: uit de profetieën van Jesaja 

 
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. 
 
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. 
Want 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. 
Nog in de moederschoot werd Hij geroepen. 
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De Geest van God zal rusten op hem: 
om aan de armen goed nieuws te brengen 
om aan de gevangenen bevrijding te melden 
aan de blinden de weg naar het licht 
om te troosten wier harten gebroken. 
Hij zal niet doven de kwijnende vlam, 
en het gekrookte riet niet breken. 
Hij zal een schutting zijn tegen de wind, 
schuilplaats tegen de regen.  
 

allen: Kind ons geboren, Zoon ons gegeven 
God onbedwingbaar Vader voor eeuwig 
Koning van de vrede. 
 
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. 
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Gezongen evangelie van Kerstmis, volgens Lucas  

Wilt u, zo mogelijk, gaan staan? 
 
In die dagen werd een bevel uitgevaardigd door keizer Augustus, dat 
er een volkstelling moest worden gehouden over heel de wereld. 
Deze volkstelling vond plaats vóórdat Quirinus landvoogd van Syrië 
was. Allen gingen op reis om zich te melden, ieder in zijn eigen stad.  
Ook Jozef ging op weg, en omdat hij uit het huis en het geslacht van 
David was, trok hij vanuit de stad 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 ze 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 ze de wacht bij hun kudde. Plotseling stond voor hun 
ogen een engel des Heren en de glorie des Heren omstraalde hen: ze 
werden zeer bevreesd. 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 een redder geboren, in de stad van David; zijn 
naam is: Christus de Heer. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult een 
pasgeboren kindje vinden, het is in doeken gewikkeld, het ligt in een 
kribbe.’ En opeens was de engel omringd door een schare van 
hemelse machten. Zij verheerlijkten God en zij riepen:  
 ‘Ere zij God in de hoge  
 en vrede op aarde voor alle mensen van goede wil.’  
 

 
 
Verkondiging  
 
Moment van bezinning 

Pastorale in C gr. uit het kerstconcert van A. Corelli 
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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! 
 
 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. 
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Voorbeden  
Wilt u, zo mogelijk, knielen? 
  
 

Collecte 
Voor deze collecte wordt een mandje doorgegeven, ook kunt u 
gebruik maken van de collecte-app CHRCH op uw telefoon, 
scan de QR code of stort op het bankrekeningnummer van de 
kerk: NL 06 INGB 000 105 89 58 

 
Lied: Gaudete 

 
 

Vertaling:  
  Verheugt u, verheugt u, Christus is geboren 
  uit de maagd Maria, verheugt u alleluia, verheugt u alleluia!  
 

Lied:  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! 
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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. 
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 
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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. 

allen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VG: Die niet steil en ongenaakbaar, 
niet hooghartig als een heerser, 
maar in knechtsgestalte leefde; 
die zijn leven voor zijn vrienden 
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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.  
  stilte 
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. 

stilte 
allen 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
koor: Die als graan geoogst zal worden, 

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

VG: Bidden wij dan tot God, onze Vader, 
 met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
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Vredewens 
 
Uitnodiging tot de communie 
 
Communie 
 
Muzikaal intermezzo:  uit het kerstconcert van A. Corelli 
 
Koorzang: Sussex carol 
 

On Christmas night all Christians sing 
To hear the news the angels bring 
On Christmas night all Christians sing 
To hear the news the angels bring 

 
News of great joy, news of great mirth 
News of our merciful King's birth 
Then why should men on earth be so sad? 
Since our Redeemer made us glad 
 
Then why should men on earth be so sad? 
Since our Redeemer made us glad 
When from our sin he set us free 
All for to gain our liberty? 
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When sin departs before His grace 
Then life and health come in its place 
When sin departs before His grace 
Then life and health come in its place 
 
Angels and men with joy may sing 
All for to see the newborn King 
All out of darkness we have light 
Which made the angels sing this night 
 
All out of darkness we have light 
Which made the angels sing this night 
"Glory to God and peace to men 
Now and for evermore, amen!" 

 
 
Lied: Stille nacht                      (Het licht wordt gedoofd) 

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. (2x) 
 
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'. (2x) 

 
 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. (2x) 
 

Slotgebed  
 
Mededelingen  
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Zegenbede: 

 
 

Slotlied: 
Nacht van donker, nacht van stilte, 
werd een nacht van helder licht, 
als de morgenster verschenen: 
mensenkind dat vrede sticht. 
Gloria in excelsis Deo. (2x) 
 
God van eeuwen, kracht van boven, 
stil geheim dat alles draagt, 
werd een mens als nooit tevoren, 
woord dat ons om leven vraagt. 
Gloria in excelsis Deo. (2x) 
 
God-met-ons en kind van mensen 
wees de ziel van ons bestaan. 
Wees de bron waaruit wij leven, 
vuur ons met uw geestkracht aan. 
Gloria in excelsis Deo. (2x) 
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MEDEDELINGEN 
 
Collecte bij de uitgangen is bestemd voor ons project in Oekraïne 
Help het dominicaanse tehuis in Fastiv helpen! 
Behalve geld voor aanschaf van kachels om te koken en om te warmen is er 
ook veel geld nodig voor verstrekken van humanitaire hulp in de inmiddels 
terug heroverde steden zoals bv. Cherson. Pater Michael heeft dit gebied al 
bezocht en heeft er schrijnende situaties gezien. 
 

- Giften welkom op NL 11 INBG 0000 3910 23  
t.n.v. Stichting Dominicanenklooster Diaconie 
o.v.v. Fastiv. 

- De collecte bij de uitgang is bestemd voor Fastiv 
- Scan de QR-code  

 
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! 
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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 
 
 
 
 
 

 

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 zijn de voorgangers:  
pater Jozef Essing o.p. en Corinne van Nistelrooij o.p. 
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Zang: Thomaskoor o.l.v. René van Breukelen 
Orgel: Jur Leemhuis     
Fluitensemble van Fluitschool Zwolle o.l.v. Marjolein Visser – de Boer 


