
Wij wensen u  hele goede 
Kerstdagen toe,  
 

 
een veilige jaarwisseling 

en een voorspoedig  
en gezond 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Theresiagemeenschap is een vereniging en bestaat uit een groep mensen die op 
een eigen en eigentijdse manier vorm wil geven aan de christelijke boodschap, zoals 
die is verkondigd door Jezus van Nazareth. Ze is ontstaan vanuit de voormalige 
parochie van de H. Theresia te Borne.  
Met respect voor het verleden en vertrouwen in de toekomst, putten wij kracht en 
bezieling uit onze ‘katholieke wortels’. Eens per 3 weken komen wij 
zondagsmorgens om 10.00 uur samen in de oude synagoge aan de Ennekerdijk in 
Borne. 

De volgende viering is zondag  13 januari om 10.00 uur in de oude 
synagoge. 

 
Vereniging Theresiagemeenschap Borne 
www.theresiagemeenschapborne.nl 
secretariaat@theresiagemeenschapborne.nl 
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“Kom dan in ons bestaan, neem ons 
bij de hand, verwarm ons hart en 

verlicht ons pad” 
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Bij deze liturgie is een los briefje bijgevoegd om uw persoonlijke 
intentie/voorbede op te schrijven en  te laten voorlezen. 
Deze voorbeden/intenties worden tegelijk met de collecte ingezameld. 

 

Cantatedienst 
 



Zou het echt gebeurd zijn 
Zou het echt gebeurd zijn in het stadje Bethlehem, 
dat herders wakker werden van een mooie engelenstem: 
Sta op het is zover, sta op en volg de ster. 
Zou het echt gebeurd zijn in het stadje Bethlehem? 
 
Zou het echt gebeurd zijn dat een boze herbergier 
aan Jozef en Maria zei: “er is geen plek voor je hier”. 
Ga weg, zoek maar een stal. Die vind je overal. 
Zou het echt gebeurd zijn met die boze herbergier? 
 
Zou het echt gebeurd zijn in een kribbe, arm en klein, 
dat God als mens geboren werd om God van mensen te zijn. 
De hemel, zwart en dicht, brak open van het licht. 
Zou het echt gebeurd zijn in een kribbe, arm en klein? 
 
Zou het echt gebeurd zijn? Het gebeurd nog elke keer! 
In mensen goed als God, zo daalt de hemel over ons neer. 
Wij mensen, allemaal, vormen het kerstverhaal. 
Zou het echt gebeurd zijn? Het gebeurd nog elke keer! 

 
 

Het nieuwe begin 
Dit is de nacht van vrede op aarde 
Dit is de nacht van ’t nieuwe begin 
Gods zoon wordt mens om ons te bevrijden 
Opdat ook wij gaan gelijken op Hem 
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Fairtrade-Kerken…….? 
Langzaam aan weet zo’n beetje iedereen in Borne dat wij een 
Fairtrade-gemeente zijn. Fairtrade-Gemeente word je niet 
zomaar. De plaatselijke werkgroep moet er van alles aan doen 
om die titel te behouden. Winkels en horeca worden bezocht 
om vast te stellen of er Fairtrade-producten worden verkocht. 
In ons land zijn ook instellingen die zich ‘Fairtrade’ mogen 
noemen. Zo zijn er Fairtrade-scholen, Fairtrade-ziekenhuizen 
en ook, jawel: Fairtrade-kerken.  
Deze instellingen moeten aan een aantal criteria voldoen om 
de titel ‘Fairtrade’ te mogen dragen. De afgelopen jaren 
hebben we diverse instellingen in Borne benaderd om 
‘Fairtrade’ onder de aandacht te brengen. Ook de kerken 
kunnen ‘Fairtrade’ worden. Daar wordt solidariteit, 
naastenliefde, duurzaamheid en rentmeesterschap gepredikt. 
Dat het boerengezin in Afrika een volwaardig loon krijgt voor 
hun product, dat kinderarbeid niet meer voorkomt en dat er 
geld is om scholen en ziekenhuizen te bouwen, dat is toch in 
alle facetten een christelijke gedachte. De werkgroep gaat het 
komend jaar met diverse Kerken en Geloofsgemeenschappen 
in gesprek en we hopen dat we over niet al te lange tijd de 
eerste Fairtrade-Kerk of Fairtrade-Geloofsgemeenschap mogen 
begroeten. 
Wim Oldenbeuving. 
Werkgroep Fairtrade-Gemeente Borne 
Voor meer informatie: www.fairtradeborne.nl 
 

 
                                                                                                           19 
 
alles wat ons overkomt. 
Mogen wij voor elkaar de warmte zijn, 
in het leven dat we samen delen, 
zo kwetsbaar als het is. 
Mogen wij op ons levenspad 
voor elkaar een zegen zijn, 

http://www.fairtradeborne.nl/


in ons verschillen en ons gelijken. 
 
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam: 
Vader, Zoon en heilige Geest. 
Amen. 

Slotlied: 
Ere zij God! 
In den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
In de mensen een welbehagen. 
Ere zij God in den hoge, 
Ere zij God in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde 
Vrede op aarde, vrede op aarde. 
In de mensen, in de mensen een welbehagen. 
In de mensen een welbehagen, een welbehagen. 
Ere zij God, Ere zij God, 
In den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
In de mensen een welbehagen, 
Amen, amen. 

 
Deze viering is terug te zien op www.kerkomroep.nl/#/kerken/12316 
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Refrein: 
Blijf niet staren naar vroegere dagen 
Sta niet stil in de tijd van voorbij 
Ik, zegt Hij ga iets nieuws beginnen 
’t is al begonnen, merk je het niet. 

 
God gaat met ons de wereld vernieuwen 
Hij geeft zijn Zoon als een licht voor ons uit. 
Mens zijn als Hij, verlossend bevrijdend 
Vrede waai uit, deze nacht nieuw begin. 
Refrein: 
 
Gods Zoon wordt mens, nieuw leven op aarde 
Hij is met ons, weg dan schaduw van dood. 
Twijfel verdwijnt, iets nieuws gaat beginnen: 
Leven, voorgoed, in Zijn vrede, Zijn naam. 
Refrein: 
 

Hark! the herald angels sing 
Hark! the herald angels sing 
Glory to the new-born King 
Peace on earth and mercy 
mild 
God and sinners reconciled 
Joyful, all ye nations rise. 
Join the triumph of the skies; 
With th’angelic host proclaim 
“Christ is born in Bethlehem 
Hark! the herald angels sing 
Glory to the new born King!” 
Christ, by highest heaven 
adored 
Christ, the everlasting Lord; 
late in time behold him come 
offspring of the virgin's 
womb. 
 

Hoor de eng'len zingen d'eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

Vreed' op aarde, 't is vervuld: 

God verzoent der mensen schuld. 

Voegt u, volken, in het koor, 

dat weerklinkt de hemel door, 

mensentong en eng'lenstem, 

zingt het Kind van Bethlehem! Hoor 
de eng'len zingen d'eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

Hij, die heerst op 's hemels troon, 

 
 

Christus d'eeuw'ge Vaders Zoon, 

wordt geboren uit een maagd 

op de tijd die God behaagt. 

                                                       3 

 

 
Veiled in flesh the Godhead see, 
Hail th’incarnate Deity 
Pleased as man with man to 
dwell 

Vleesgeworden woord van God, 

mens geworden om ons lot. 

U, der mensen een, o Heer, 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12316


Jesus, our Emmanuel! 
Hark! the herald angels sing 
“Glory to the new born King” 
 
Hail the heaven-born Prince of 
Peace 
Hail the Son of Righteousness! 
Light and life to all He brings 
risen with healing in His wings. 
Mild he lays his glory by,  
born that man no more may die 
born to raise the sons of earth,  
born to give them second birth. 
Hark! the herald angels sing 
“Glory to the new-born King”. 
 

U Immanuel, zij eer! 

Hoor de eng'len zingen d'eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

 

 

 

Heil de Vorst der eeuwigheid, 

Zonne der gerechtigheid! 

Van zijn vleug'len dalen neer, 

licht en leven altijd weer. 

Lof U, die Uw glorie deed, 

schuilen in het aardekleed, 

opdat wij, van zonde rein, 

nieuwgeboren zouden zijn. 

Hoor de eng'len zingen d'eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

 
Cantique de Noel 
Minuit chrétien  
c’est l’heure solennelle ou 
l’homme Dieu descendit jusqu’a 
nous. 
Pour effacer la tache originelle 
et de son père arrêter le 
courroux. 
Le mond’entier très saille 
d’espérance à cette nuit qui lui 
donne un sauveur. 
Peuple ’à genoux attends ta de 
livrance :   
Noël, Noël voici le rédempteur. 
Noël, Noël voici le rédempteur. 

Kerstlied 

Middernacht, Christenen, 

Het is het plechtig uur 

waarop God als mens tot ons 
neerdaalde 

om de oorspronkelijke taak uit te 
wissen en een einde te maken 
aan de toorn van Zijn Vader. 

De hele wereld siddert van hoop 
in deze nacht, die hem een 
Redder brengt. 

Volk, op de knieën, zie je 
bevrijding tegemoet! 

Kerst! Kerst! Zie hier, de 
Verlosser!Kerst! Kerst! Zie hier, 

de verlosser!                                  4 

Stille nacht, heilige nacht, 
Zoon van God, liefde lacht 
Vriend'lijk om Uwe Godd'lijke 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 eng'len alleluja 
Galmt het luide van verre en na: 
Jezus de redder ligt daar, 
Jezus de redder ligt daar. 
 

Slotgebed 
Menslievende God, als wij Uw droom durven delen, als wij Uw 
woord gaan uitvoeren met velen, groeit in ons hart weer de 
hoop op Uw licht en vrede in onze wereld. 
Nu is het de tijd dat wij Uw droom waar moeten maken en 
voor de sleur en gewenning moeten waken. 
Neem ons bij de hand. 
Nu komt Uw Rijk, als wij in vriendschap leven voortaan. 
Samen op weg, elke dag weer, om samen Jezus' weg te gaan. 
Neem ons bij de hand en verwarm ons hart. 
Als wij verlangen naar vrede, Uw visioen van het recht, 
als wij getuigen en dienen, wordt alles weer levensecht. 
Neem ons bij de hand, verwarm ons hart en verlicht ons pad. 
Dat vragen wij U in deze kerstnacht. Door Jezus onze Heer. 
Amen.  

Zegen  
Zegenen wij elkaar met de zegenbede . 
Bidden wij samen 
Mogen wij voor elkaar het licht zijn, 
bij alles wat ons te doen staat, 
alles wat we beleven mogen, 
                                                                                             17 
 
Onze Vader (oecumenisch) 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 



Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 

Vredegroet 
Dit is de kerstavond van vrede en liefde voor alle mensen. 
Maar die vrede komt er niet zomaar. Jezus heeft handen en 
voeten nodig om te werken aan vrede en gerechtigheid. 
Misschien kunnen wij die handen en voeten zijn. 
Wanneer je dat wilt proberen, geef dan elkaar dan een hand 
en wens elkaar die gezegende vrede toe op deze Kerstavond. 
 
Tijdens de vredegroet speelt Aurélie dwarsfluit 

Mededelingen 
 

Stille nacht, heilige nacht 
(voor het eerst gezongen met Kerstmis 1818) 

 
Stille nacht, heilige nacht, 
Alles slaapt, sluimert zacht. 
Eenzaam waakt het hoogheilige paar, 
Lieflijk Kindje met goud in het haar, 
Sluimert in hemelse rust 
Sluimert in hemelse rust. 
16 

Dag ster, grote ster. 
Refrein: 
Dag ster, grote ster! 
Voor wie twinkel jij? 
Voor wie geef jij je twinkelend licht? 
Dag ster, grote ster! 
Als ik na je kijk krijg ik lichtjes  
In mijn ogen en een lach op mijn gezicht. 
 
Geef jij licht aan de wijzen 
Help jij ze door de nacht 
Grote ster ik zie je staan 
Wijs jij ze hoe ze moeten gaan. 
 
Refrein:                                                                                            5 

Le rédempteur  
a brise tout’entrave,  
 
la terre est libre et le ciel est 
ouvert. 
Il voit un frère où n’était 
qu’un esclave l’amour unit 
ceux qu’en chainait le fer. 
 
Qui lui dira notre 
reconnaissance, c’est pour 
nous tous qu’il nait qu’il 
souffert meurt. 
Peuple debout chante ta de 
livrance:  
Noël, Noël chantons le 
rédempteur 
Noël, Noël chantons le 
rédempteur. 
 
 

De Verlosser 
heeft iedere belemmering 
verbroken: 
de aarde is vrij en de hemel is 
open. 
Hij ziet een broeder, waar niets 
was dan een slaaf, 
de liefde verbindt hen, die het 
ijzer ketende. 
Wie zal Hem onze erkenning 
betuigen? 
Het is voor ons dat Hij wordt 
geboren, dat Hij lijdt en sterft. 
Volk, sta op, bezing je 
bevrijding! 
  
Kerst! Kerst! Laten we zingen 
over de Verlosser! 
Kerst! Kerst! Laten we zingen 
over de Verlosser!  



 
 
 
Geef jij licht aan de herders 
Help jij ze door de nacht 
Grote ster ik zie je staan 
Wijs jij ze hoe ze moeten gaan. 
 
Refrein: 
 
Geef jij licht aan de mensen 
Help jij ze door de nacht 
Grote ster we zien je staan 
Wijs jij ons hoe we moeten gaan. 
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dat zij engelen van mensen om zich heen treffen en zich 
verwarmen kunnen aan hun liefdevolle zorgen. 
 
We steken een kaars aan en bidden om geborgenheid voor alle 
mensen die met deze feestdagen vergeten worden, die 
nergens terecht kunnen, nergens echt welkom zijn voor hen 
die eenzaam en alleen thuis zitten; 
dat er voor hen in deze donkere dagen toch wat licht komt in 
en door mensen die toch aan hen denken. 
 
We steken een kaars aan en bidden om vrede voor alle 
slachtoffers van oorlog en geweld, voor alle vrouwen en 
kinderen die verweesd achterblijven, voor hen die dagelijks in 
angst leven en zich niet vrij voelen, 
dat zij oprechte herders mogen treffen die hen de weg wijzen 
naar het land van de vrede. 
 
We steken een kaars aan en bidden om medemenselijkheid 
overal waar mensen als vreemden langs elkaar heenlopen, 
overal waar de samenleving verhardt en verwildert, waar 
egoïsme mensen blind maakt voor de medemens; 
dat zij het licht van het Kerstkind gaan zien en het in een geest 
van saamhorigheid delen met elkaar. 
 
We steken een kaars aan en bidden om licht, om een goede 
toekomst voor alle geloofsgemeenschappen, dat de ster van 
het Kerstkind hun harten mag verlichten opdat wij elkaar bij de 
hand nemen zodat ons pad verlicht mag blijven. 
 
We steken een kaars aan voor de persoonlijke intenties. 
……………… 
Wij bidden dat ieder zich welkom weet in de stal van het kind 
van vrede en verbondenheid. 
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Refrein: 
 
Ga en trek de wereld in 
Ga en trek de wereld in 
Jij draagt het licht, jij draagt het licht, jij draagt het licht. 
Breng het aan de kinderen, 
Kostbaar voor Gods aangezicht. 
Jij draagt het licht, jij draagt het licht,jij draagt het licht. 
Breng de blijde boodschap, doorbreek de duisternis, 
Ga is Jezus naam, jij draagt het licht. 
 
In de naam van onze Heer, 
Jij draagt het licht 
In de naam van onze Heer, 
Jij draagt het licht 
In de naam van onze Heer, 
Jij draagt het licht 
 
Het licht, jij draagt het licht! 
 

Gebed 
 

 
Voorbeden met lichtritus 
We steken een kaars aan en bidden om licht voor alle kinderen 
die geboren worden in bittere armoede, die niet naar school 
kunnen of naar een dokter als ze ziek zijn;  
dat ook aan hun hemel een ster gaat schijnen, dat zij eerlijke 
kansen krijgen op een goede toekomst. 
 
We steken een kaars aan en bidden om warmte voor alle 
ernstig zieken en gehandicapten die met deze kerstdagen niet 
thuis kunnen zijn maar in een ziekenhuis of verpleeghuis 
moeten verblijven; 
14 

Openingszang 
Wij komen tezamen 
Wij komen tezamen, onder ’t sterre-blinken  
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem  
Christus geboren zingen d ‘engelenkoren  
Komt laten wij aanbidden  
Komt laten wij aanbidden  
Komt laten wij aanbidden, onze Heer  
 
Drie wijzen met wierook, kwamen er van verre  
Zij volgden zijn sterre naar Bethlehem  
Herders en wijzen komen Jezus prijzen  
Komt laten wij aanbidden  
Komt laten wij aanbidden  
Komt laten wij aanbidden, onze Heer  
 
Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten  
En kussen Uw voeten Emmanuel  
Wij willen geven, hart en geest en leven  
Komt laten wij aanbidden  
Komt laten wij aanbidden  
Komt laten wij aanbidden, onze Heer 

 
Welkom en opening van de viering 
 
Gebed om ons hart te openen 
Wij bidden samen  
Kom en doe als de herders, ga zien wat er gebeurd is, 
hoor wat God je deze nacht te zeggen heeft. 
Geef je gewonnen, stel je hart open en doe mee:  
met liederen zingen wij de hemel open,  
met licht verdrijven wij de nacht,  
niet alleen voor onszelf, niet alleen voor elkaar, maar voor alle 
mensen. 
Openen wij onze harten voor het feest van de geboorte van het 
Kind.                                                                                                   7 



Inleiding  
 
Ontsteken herinneringskaars. 
Zoals we ook ieder jaar weer afscheid moesten nemen van 
mensen die ons dierbaar zijn, dit jaar of in een verder verleden. 
Op deze Kerstavond willen wij ook hen laten delen in het Licht 
van het Kerstkind. Daarom ontsteken wij deze 
herinneringskaars voor allen die we missen, waarvan we de 
namen in ons hart dragen. 

 
Eer zij God 
 
Eer zij God in onze dagen 
eer zij God in deze tijd 
Mensen van het welbehagen 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria, in excelsis Deo 
Gloria, in excelsis Deo. 
Eer zij God die onze vader 
En die onze koning is 
Eer zij God die op de aarde 
Naar ons toegekomen is. 
 

Eerste lezing  
Jesaja 9, 1-6 
 
Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet dan een helder 
licht, over hen die wonen in een land vol duisternis gaat dan 
een stralend licht op. Uitbundig laat Gij hen juichen en 
overstelpt hen met vreugde; zij verheugen zich voor uw 
aanschijn zoals er vreugde is bij de oogst en gejuich bij het 
verdelen van de buit. Want het drukkende juk, de stang op hun 
schouders, de stok van de drijver, Gij breekt ze stuk als op de 
dag van Midjan. Want alle dreunend stampende laarzen en 
met bloed doordrenkte 
8 

Geloofsbelijdenis,   bidden wij samen 

Ik geloof in God de Vader, 
die ons met zijn licht nabij is. 
Ik geloof in het Kind van Bethlehem, 
dat in zijn latere leven 
ons zijn mensenliefde 
heeft laten zien voor elke mens, 
voor kleinen, armen en zieken in het bijzonder. 
Ik geloof dat wij met de kracht 
van de heilige Geest, 
elkaar het licht en de vrede kunnen geven 
van onze hartelijkheid en liefde. 
Ik geloof dat wij samen op weg zijn 
als wij ons hart laten spreken 
om voedsel te zijn voor elkaar. 
 

Lied: Jij draagt het licht 
In een donk’re wereld dragen wij het licht 
Hoop voor hen die leven; 
Wie wil er gaan? Wie zegt hen aan? 
Dat Jezus Heer is, Redder van de wereld? 
 
Refrein: 
Jij draagt het licht, jij draagt het licht, jij draagt het licht 
Breng het aan de kinderen, 
Kostbaar voor Gods aangezicht. 
Jij draagt het licht, jij draagt het licht,jij draagt het licht 
Breng de blijde boodschap, doorbreek de duisternis, 
Ga is Jezus naam, jij draagt het licht. 
 
Zie je hoe de zonde, mensen heeft verblind? 
Als miljoenen sterven; 
Wie wil er gaan? Wie zegt hen aan? 
Dat Jezus liefde, vol is van ontferming? 
 
                                                                                                            13 



 
Tijdens de collecte wordt er gezongen 

Nacht van de vrede  
Nacht van de vrede, kind in een stal 
Voor ons geboren, vorst van ’t heelal. 
Wil met ons leven, wil naast ons staan. 
Noodt ons in stilte met Hem te gaan. 
 
Stil was de avond van zijn geboort’ 
Sinds wordt zijn stem, steeds weer gehoord. 
Meld ons de liefde, toon ons zijn huis 
’t Kind uit de stal, man aan het kruis. 
 
Klein en zo nietig, is ’t Kerstkind daar 
Vraagt aan de mensen, maak mijn wens waar 
Nacht van de vrede, licht dat verscheen 
 

Kaarsjes in de nacht 
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, 
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. 
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn. 
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn. 
 
Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet, 
of het helder licht geeft of ook bijna niets. 
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn. 
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn. 
 
Jezus zegt ons ook dat ’t zo donker is. 
Overal op aarde zond’en droefenis. 
Laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn. 
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn. 
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mantels worden verbrand en verteerd door het vuur. Want 
een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven. De 
heerschappij rust op zijn schouders; men noemt hem: Wonder 
van beleid, Sterke God, Vader voor eeuwig, Vredevorst. Groot 
is de macht en eindeloos de vrede voor de troon van David, 
voor zijn koninkrijk; hij zal het stichten en stutten door recht en 
gerechtigheid van nu af en voor altijd. De ijverzuchtige liefde 
van Jahwe der legerscharen zal dit bewerken. 
 

Sta op en schitter 
Refrein: 
Sta op en schitter 
Zijn licht is gekomen. 
De glorie van Jahweh gaat over ons op. (2x) 
 
Poorten ontsluit U, 
open de wegen, 
Gods Zoon wordt mens. 
Hij God met ons. 
 
Hij brengt goed nieuws 
Voor de verdrukten 
Zij die geboeid zijn 
Worden bevrijd. 
 
Al wijken bergen 
Wankelen heuvels, 
Zijn trouw wijkt nooit 
Hij kent onze naam. 
 
Zijn licht verdrijft 
Somber wolken 
Gods Zoon wordt mens 
Hij God met ons. 

 
 
Inleiding op het H. Evangelie                                                        9 
 
 



 

Evangelie 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 had voor het eerst plaats toen 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, Betlehem 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 haar 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.  
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 het hele 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.'  
 

Acclamatie: 
Voor jou, voor jou, Hij werd geboren voor jou. 
Het licht dat in het duister schijnt, voor jou, voor jou. 
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               Het Kind wordt in de kribbe gelegd 
Er is een kindeke geboren 
Er is een kindeke geboren op aard. (2x) 
’t Kwam op de aarde voor ons allegaar. (2x) 
 
’t Kwam op de aarde en ’t had er geen huis. (2x) 
’t Kwam op de aarde en ’t droeg al zijn kruis. (2x) 
 
Er is een kindeke geboren in ‘t strooi. (2x) 
’t Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi. (2x) 

 
Overweging 
 

Collecte voor de Stichting Fair Trade Gemeente Borne (zie pag 

19) 

 
(en het ophalen van de persoonlijk voorbeden middels de 
collecte) 
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