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   Heden is jullie 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 

 

Voorganger pater James Arul svd & Han Hartog 

Koor, afvaardiging van het Hagunnan & Allegria  

o.l.v. Hans van der Meer 
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Nachtmis 2020 via de livestream van Sint Petrus’ Banden 

Vanaf 1910 wordt in onze Kerk op 24 december de geboorte van onze Heer Jezus Christus 

gevierd in een avondmis en in de Nachtmis. Nu in 2020, vanwege covid-19 kunnen wij niet 

gezamenlijk, maar wel in verbonden met elkaar via de livestream op onze website vanuit 

huis de geboorte van onze Heer vieren in deze Eucharistieviering tijdens in de Kerstnacht.   

Hier vindt u de liturgie voor de Nachtmis en wij hopen u met de extra bijlage de warmte van 

deze Kerstnacht bij u te brengen. 

 

Openingslied 

Stille Nacht 

Stille nacht, heilige nacht, alles slaapt, sluimert zacht. 

Eenzaam waakt het hoogheilige paar, lieflijk kindje met goud in het haar, sluimert in hemelse 

rust (2x) 

 

Stille nacht, heilige nacht, Zoon van God, liefde lacht. Vriend’lijk om uwen 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 eng’len alleluja, galmt 

het luide van verre na: 

Jezus de redder ligt daar (2x) 

 

Wij komen tezamen 

Wij komen tezamen, zoekend naar de vrede, 

en vinden de reden in Bethlehem: 

God van zo hoge naar ons toegebogen! 

Komt laten wij hem zoeken (3x) in elkaar. 

 

Wij groeten de herders armen van de aarde 

die God ziet ontaarden in macht, geweld. 

Wij zien en weten dat wij hen vergeten. 

Komt laten wij hen vinden (3x) overal. 

 

Wij groeten de wijzen, naam en huis verloren, 

op reis om te horen waar God zich meldt. 

Al wat zij zagen was een kind vol vragen. 

Komt laten wij hen volgen (3x) in geloof. 

 

Begroeting met Kruisteken 

 

Inleiding  

 

Kyrie 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 

Christe, Christe, Christe eleison 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 

 

Gloria 

Gloria, gloria, gloria, Patri et Filio 

Gloria, gloria, gloria, Spritui Sancto 
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Openingsgebed 

God, deze nacht is heilig door het ware licht dat elke duisternis doorbreekt.  

Christus hebben wij gezien, het licht van ons leven. 

Wij vragen eens te mogen delen in zijn vrede. 

 

1e Lezing 

Visioen over de geboorte van een goddelijk kind, dat gerechtigheid en vrede in stand zal 

brengen. 

Uit de profeet Jesaja 9, 1-6 

Het volk dat wandelt in de duisternis ziet een helder licht; Een glans straalt over hen die 

wonen in het land van de dood. Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot. 

Voor uw aanschijn zijn zij vrolijk als mensen die opgewekt zijn bij de oogst of jubelen bij het 

verdelen van de buit. Want het juk dat zwaar op hem drukt, Het blok dat ligt op zijn nek, en 

de stok van zijn drijver hebt Gij stuk gebroken als in de dagen van Midjan. Want alle laarzen 

van stampende soldaten en hun opgerolde mantels met bloed besmeurd zullen ten offer 

vallen aan het vuur en een prooi worden van de vlammen. 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: De herdertjes lagen bij nachten 

De herdertjes lagen bij nachte, zij lagen bij nacht in  het veld. 

Zij hielden vol trouwe de wachte, zij hadden hun schaapjes geteld. 

Daar hoorden zij d’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 dooreen: 

Een straal van omhoog zij vernamen, een straal uit het kribje beneên. 

Toen vlamd’ er een straal uit hun ogen, en viel op het kindeke teer. 

Zij stonden tot schreiens bewogen, en knielden bij 

Jezus neer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alleluja Lucas 2, 10-11 

Alleluja. Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap: 

Heden is een Redder geboren, Christus de Heer. Alleluja 
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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 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 Nazareth naar Judea: naar de stad van David, Bethlehem 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. 

  

Acclamatie : Kind ons geboren 

Kind ons geboren, zoon ons gegeven,  

God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,  

Koning van de vrede.  

Kind ons geboren, zoon ons gegeven,  

God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,  

Koning van de vrede. 

 

Preek 

Geloofsbelijdenis: Ik geloof in God 

Ik geloof in God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde.  

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,  

die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,  

die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,  

die opgestegen is ten hemel, 

zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 

vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het 

lichaam; en het eeuwig leven.  

Amen. 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

Voor ons allen samen hier en thuis in verbondenheid: 

dat ons geloof verdiept wordt en onze liefde vergroot; 

dat onze verbondenheid met Christus 

en met elkaar wordt versterkt; 

dat wij telkens van vrede, vreugde en verbondenheid zijn. 

 

Bidden wij voor onze dierbaren, waarvoor gebed is gevraagd 

Intenties,  

Dat zij in de geborgenheid van God mogen zijn en vragen kracht voor  

hen die zijn achtergebleven. 

 

Barmhartige God, 

Uw genade is deze nacht verschenen in Christus Jezus. 

Wij vragen 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 

 

 

 

Eucharistisch gebed 

 

Gebed over de gaven 

Heer, aanvaard deze gaven van brood en wijn 

Als een teken van onze dankbaarheid en onze wederliefde. 

Want U hebt ons het eerst bemind in Jezus Christus,  

uw mens geworden Zoon, die met U leeft in eeuwigheid. 
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Prefatie 

De Heer zal bij u zijn. 

De Heer zal u bewaren. 

 

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 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 zingen U toe vol vreugde: 

 

Heilig, heilig, heilig, 

De Heer, de God der hemelse machten! 

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 

Hosanna in den hoge. 

Gezegend Hij die komt in de naan des Heren. 

Hosanna in den hoge. 

 

Eucharistisch gebed  

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 

aanbieden; dat Gij zult zegenen dit brood en deze beker opdat zij ten goede komen aan heel 

de Kerk, die Gij geroepen hebt en uitverkoren overal in deze wereld. 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. 

 

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 en met 

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

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

wees onze kracht. 

Neem deze gaven van ons aan, Heer God, waarin wij onszelf willen geven en toevertrouwen 

aan U. Wij, die door U gekozen zijn om voor te gaan in deze dienst, wij zijn met allen die in U 

geloven, uw volk, uw eigen bezit; beschik over ons en voer ons van dag tot dag naar uw 

vrede; dat wij niet eeuwig verloren gaan maar bij uw uitverkorenen worden geteld. 
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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 naar 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 

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. 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

 

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 Melkisédek 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, van U gezegend zullen zijn vol van genade. 

 

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 getroost door Christus onze Heer. 

 

Wij zijn van U, met al 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, 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. 

 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige 

Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid.  Amen. 
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Onze vader  

Laat ons bidden 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. 

 

Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen; dat wij, gesteund door uw 

barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend 

op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. 

 

Want van u is het koninkrijk 

En de kracht en de heerlijkheid 

In eeuwigheid. Amen 

 

Vredeswens 

Heer Jezus, U hebt aan uw apostelen gezegd: “Vrede laat ik u; mijn vrede geef ik u” Let niet 

op onze zonden, maar op het geloof van uw Kerk. Vervul uw belofte: geef vrede in uw naam 

en maak ons één. Die die leeft in eeuwigheid 

  Amen 

De vrede van de Heer zij altijd met u 

En met uw geest 

Wensen wij elkaar op afstand, maar in verbondenheid elkaar de vrede. 

 

Lied: Midden in de winternacht 

Midden in de winternacht, ging de hemel open. 

Die ons heil ter wereld bracht, 

antwoord op ons hopen. 

Elke vogel zingt zijn lied, 

herders waarom zingt gij niet. 

Laat de cither slaan, blaast uw fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren. 

 

Vrede was het overal: wilde dieren kwamen 

bij de schapen in de stal en zij speelden samen. 

Elke vogel zingt zijn lied, 

Herders waarom zingt gij niet. 

Laat de cither slaan, blaast uw fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren. 
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Breken van het brood 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede 

 

Heer Jezus Christus, laat ons het delen in uw lichaam en bloed voor mij geen vonnis zijn, en 

geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel en mij geneest van alle 

zwakheid. 

 

Communie 

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 

Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek ik zal gezond worden. 

 

Gebed voor de Geestelijke Communie 

Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent. 

Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen. 

Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de 

geestelijke communie. 

Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. 

Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden. 

  Amen 

 

Communielied: 

Ding dong merrily on high 

Ding dong, gloria, Jesus Christ is born, 

ding dong, all the bells, ding dong, gloria, 

Jesus Christ is born, Hosanna. 

 

Ding dong merrily on high,  

the Christmas bells are ringing. 

Ding dong joyously reply  

the angels all are singing. 

 

Refrein: Gloria, Hosanna in Excelsis 

Ding dong, card all the bells, 

ring out the Christmas story, 

ding dong sound the good nowells.  

God’s son has come in glory. Refrein. 

 

Hear them ring this happy morn. 

Our God a gift has given. 

Ding dong, Jesus Christ is born. 

A precives Child from heaven. Refrein. 

 

Praise Him, people far and near, 

and join the angels singing. 

Ding dong, everywhere we hear 

the Christmas bells are ringing! Refrein (2x) 
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Gebed na de communie 

Heer onze God, met blijdschap hebben wij samen de geboorte van onze Heiland gevierd.  

Wij vragen U: doe ons de wegen van Christus gaan, zodat wij met Hem uw goddelijk leven 

delen. 

 

Zending en zegen: De levende zegenen en behoede u  

Voorganger: 

De Levende zegene en behoede u. 

De Levende doe zijn aangezicht 

over u lichten, en zij u genadig 

De Levende verheffe zijn aangezicht over u, 

en geve u vrede. 

Koor: 

Zegen ons en behoed ons, 

doe lichten over ons uw aangezicht en wees ons genadig. 

Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons uw aangezicht 

en geef ons vrede. 

Voorganger: 

Zegene u de almachtige God; Vader, Zoon en heilige Geest 

Amen 

 

Wegzending 

 

Gaat nu allen heen in vrede. 

Wij danken God

 

Slotlied: The First Noël 

The first Noel the angel did say 

was to certain poor shepherds in fields as they lay. 

In fields where they lay keeping their sheep 

on a cold winter’s night that was so deep. 

 

Refrein: 

Noël, Noël, Noël, Noël!, born is the King of Israel! 

 

They looked up and saw a star 

shining in the East beyond them far. 

And to the earth it gave great light, 

and so it continued both day and night 

 

Refrein: 

Noël, Noël, Noël, Noël!, born is the King of Israel! 

 

Then let us all with one accord 

sing praises to our heavenly Lord. 

That hath made heaven and earth of nought, 

And with his blood mankind has bought 

 

Refrein: 

Noël, Noël, Noël, Noël!, born is the King of Israel! 
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Merry X-mas, War is over 

So this is Christmas 

and what have you done 

another year over 

and a new one just began 

 

And so this is Christmas 

i hope you have fun 

the near and the dear one 

the old and the young 

 

A very Merry Christmas 

and a happy New Year 

let's hope it's a good one 

without any fear 

 

So this is Christmas  

for weak and for strong  

the rich and the poor ones  

the road is so long  

 

And so this is Christmas  

for black and for white  

for yellow and red ones 

let's stop all the fight  

 

A very Merry Christmas 

snd a happy New Year 

let's hope it's a good one 

without any tear 
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Boodschap van de Kerstengel 

 

Dit gebed verwoordt mijn gedachten en verlangen. 

Door de corona-pandemie gaat de situatie waarin we verkeren op en neer. Iedere dag zijn er 

cijfers over het aantal besmettingen, er zijn persconferenties, waarschuwingen en 

maatregelen, die steeds weer worden aangepast aan de situatie van het moment. Dit alles 

kan ons onrust geven en angstig maken, maar daar schieten we niets mee op. We moeten de 

aanwijzingen volgen en prudent handelen en verder de innerlijke rust en vrede bewaren en 

deze situatie met geloof beleven. Het is de boodschap van de kerstengel dat de vrede ten 

diepste hersteld is door de geboorte en het Pasen van Jezus Christus, waardoor de hemel is 

opengegaan. Als christenen zijn we geroepen te leven in en vanuit die vrede…  

Daar wil ik dus graag om bidden… 

 

+ Jan Hendriks 

Bisschop van Haarlem-Amsterdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria, 

U het eenvoudige meisje uit Nazareth 

bent op het kruis door Uw Zoon 

gegeven als moeder voor alle mensen, 

voor alle rassen en volkeren. 

U kent geen onderscheid, 

iedereen telt voor u mee, 

al houdt U van iedere mens 

met een persoonlijke liefde, 

want God heeft ieder van ons geschapen 

naar Zijn beeld en gelijkenis 

en Jezus, Gods Zoon en Uw Zoon, 

is voor iedere mens gestorven, 

niemand uitgezonderd. 

Maria, mijn moeder, 

wil voor mij en ieder mens 

ten beste spreken. 

+ Jan Hendriks 
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Alle medewerkers aan deze Nachtmis wensen u een zalig Kerstfeest 
en Gods zegen voor het nieuwe jaar. 

 

 

 
De Stilte van de Kerstnacht  

 

Maria, het jonge meisje, 

pas het Kind gebaard, 

overdenkt wat ze destijds 

in haar hart heeft bewaard, 

de woorden van de engel en van Elisabeth, 

haar liefde voor Jozef, zijn trefzekere tred. 

 

Hoor, er komen herders 

vol eerbied en ontzag,  

vertellen de geliefden 

wat hen hier heeft gebracht, 

hoe engelen verschenen 

in het donder van de nacht. 

 

In de stilte van die nacht 

overdenkt moeder Maria, jubelen de herders 

op hun terugweg naar het veld, 

lovend prijzend, stralend van verre 

hebben ze ieder hun vreugde verteld. 

 

In de stilte van de Kerstnacht 

Overdenk ook ik en vind  

door de woorden van Lucas 

’t verlossende Kind. 

 
Coby Poelman, Duisterwinkel 


