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Samenzang   m.m.v. het koor “AQUA  VITAE” 

Cantate Kerstmis 2017 
 
Maria die zoude 
Maria, die zoude naar Bethlehem gaan  
Kerstavond voor den noene  
Sint Josef zoud' al met haar gaan  
Om haar gezelschap te hoeden  
 
Het hageld' en sneeuwde, het was er zo koud  
De rijm lag op de daken  
En Jozef tot Maria sprak  
"Maria wat zullen wij maken?"  
 
Maria die zeide: " Ik ben er zo moe,  
laat ons een weinig rusten.  
Laat ons een weinig verder gaan,  
in een huizeke zullen wij rusten."  
 
Zij kwamen een weinig verder gegaan,  
tot aan een boerenschure.  
't Is daar waar Heer Jezus geboren werd;  
daar sloten noch vensters noch deuren. 
 
 
Midden in de winternacht 
Midden in de winternacht, ging de hemel open.  
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  
 



Vrede was er 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 citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  
 
Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,  
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  
 
 
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 
 
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: 
 
Cantique de Noel 
Minuit chretien cést l’heure solemnelle ou l’homme Dieu descendit 
jusqu’a nous. 
Pour effacer la tache originelle et de son père arrêter le couroux. 
Le mond’entier très saille d’esperance à cette nuit qui lui donne un 
sauveur. 
Peuple’à genoux attends ta de livrance :   
Noël, Noël voici le redempteur. 
Noël, Noël voici le redempteur. 
 
Le redempteur a brise tout’entrave, la terre est lible et le ciel est 
ouvert. 
Il voit un frère où n’était quún 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 
souffret meurt. 
Peuple debout chante ta de livrance:  
Noël, Noël chantons le redempteur 
Noël, Noël chantons le redempteur. 
 
 
Het losse inlegvel biedt u de gelegenheid een voorbede,                

een kerstwens of een kerstgedachte op te schrijven.                                      

Deze worden na het vergevingsgebed  opgehaald                                   

en tijdens de dienst uitgesproken. 

De kerk is spaarzaam verlicht bij binnenkomst.                                  



 

Openingslied: Wij komen tezamen                                                                                              

Wij komen tezamen, onder 't sterreblinken  
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                                                                                                        

Laten we hier samen zijn onder Gods zegen: 

dat Hij als een ster op onze weg mag zijn, 

als een hand op onze schouder, 

als een licht in ons bestaan, 

als Iemand die we mogen noemen;                                                            

+ Vader, Zoon en Heilige Geest.  

 



Welkom op deze kerstavondviering  

om samen het feest van Kerstmis te beleven.                                    

Aan ieder van u, van harte welkom in een kerk die nog gehuld is      

in duisternis. Welkom in de naam van onze God,                                             

die als een stralende ster onze duisternis verlichten wil. 

Wij zijn opnieuw bijeen rond dat verhaal van lang geleden, 

het verhaal van die eerste kerstnacht. 

Toen is er met de komst van dat goddelijk kind iets gebeurd 

dat tot op de dag van vandaag betekenis heeft. 

Maak het stil in jezelf, 

zet je hart open voor dat oude verhaal, 

laat het spreken, je ontroeren en raken, 

maar vooral, sta open voor de bemoediging die ervan uitgaat: 

Kom en doe als de herders, ga zien wat er gebeurd is 

en beluister wat God ons deze nacht te zeggen heeft. 

Stel je hart open en doe mee: 

met liederen zingen wij de hemel open, 

met licht verdrijven wij de duisternis, 

niet alleen voor onszelf,                                                                                               

niet alleen voor elkaar, maar voor allen.                                                                                              

  

Van duisternis naar licht………….                                                            

Misschien is het duister van dit moment een treffend symbool voor 

de onrust en het vele geweld in de wereld. We denken daarbij aan 

de talloze mensen die hun dagen in duisternis doorbrengen.                                                                                                

Voor hen die leven in duister, door ziekte of door armoede.                                       

Voor hen die leven in duister, door eenzaamheid of een stil verdriet.                                                       

Voor hen die leven in duister, miskend en vergeten.                                                                                                         



Allen: 
Mensen verlangen naar licht, 
Mensen in onze eigen omgeving, zij die buiten de boot vallen, die 
hun werk dreigen te verliezen of geen werk kunnen vinden. 
ze verlangen allemaal naar licht in hun leven. 
Voor hen ontsteken wij een kaars. 
 
Mensen verlangen naar licht, 
mensen die door ernstige ziekte zijn getroffen, 
ouderen die tobben met hun kwalen van de oude dag . 
Ze verlangen allemaal naar licht in hun leven. 
Voor hen ontsteken wij een kaars. 
 
Allen: 
Mensen verlangen naar licht, 
mensen opgejaagd, verdreven van huis en haard,                                                     
ze verlangen allemaal naar licht in hun leven. 
Voor hen ontsteken wij een kaars. 
 
Mensen verlangen naar licht, 
Mensen in de vele  vluchtelingenkampen,                                       
mensen in oorlogsgebieden, 
ze verlangen allemaal naar licht in hun leven. 
Voor hen ontsteken wij een kaars. 
 
Vergevingsgebed                                                                                         

Kijken we in de spiegel die Jezus ons voorhoudt.  

Zien we onze eigen grootheid weerspiegeld in het tedere en de                            

kleinheid van dit kind? 

Zien we onze welvaart weerspiegeld in de soberheid en armoede 

van de stal? 

Zien we onze haast en onrust weerspiegeld in de rust en onschuld                        

die dit kind uitstraalt?  



Allen:                                                                                                                

U bent het licht in ons leven, 

open mij voor uw liefde, Heer. 

Kijken we in de spiegel van het kind van Bethlehem. 

Zien we iets weerspiegeld worden van de vrede voor alle mensen 

waar de engelen van zongen?  

Zien we onszelf een bijdrage leveren aan die vrede in onze eigen 

leefomgeving? 

Moge het licht van dit kind ons bereiken en raken. 

Allen:                                                                                                                

U bent het licht in ons leven, 

open mij voor uw liefde, Heer. 

Laten wij in zijn voetspoor dragers van licht zijn 

voor hen met wie wij het leven delen, 

maar bovenal voor hen die het met name in deze periode moeilijk 

hebben.                                  

 
 
Lied: Er is meer 
Lig ik wakker in droomloze nachten 
Kijken sterren slapend op mij neer. 
Dan doolt in mijn hoofd een gedachte 
Er is meer, er is meer, er is meer. 
 
Wordt uiteindelijk alles bewezen 
Is er geen vraag, geen mysterie meer. 
Dan wil ik in mijn hart toch lezen, 
Er is meer, er is meer, er is meer. 
 
 



 
Komt een lied, een gerucht mij ter ore. 
Daalt een licht in stilte neer 
Lijkt een warmte in mij herboren. 
Dan weet ik: er is meer, er is meer. 
 

 

Een Godsgeschenk ……..                                                                          

Om een mens te zijn op aarde zonder aanzien, zonder macht  

is Hij onder ons geboren in de kilte van de nacht. 

Om een vuur te zijn op aarde dat verwarmt maar niet verslindt  

is Hij onder ons geboren als een weerloos mensenkind. 

Om een Licht te zijn op aarde dat de duisternis  verjaagd  

is Hij onder ons geboren als een stem die waarheid vraagt. 

Om een zwaard te zijn op aarde dat verdeelt maar niet vermoordt  

is Hij onder ons geboren, vrede stichtend door zijn Woord. 

Om een kracht te zijn op aarde die de machtigen zal verslaan  

is Hij onder ons geboren,  vertrouwend op Gods naam. 

Om ons te leren en aan te reiken wat echte liefde kan bereiken.  

Geboren om als mens onder de mens  te zijn, voor blank en zwart  

geen rassenstrijd, want bij God zijn we allen gelijk.Hij onder ons 

geboren, een Godsgeschenk die het licht doet gloren. 

 

Eerste lezing:                                                                                        

Waarom zou ik het zwakke minachten  

als God het nu uitverkiest?  

Waarom zou ik het kleine niet eren  

als God het nadrukkelijk prijst?  

Waarom zou ik niet levenslang zoeken  

als God mij er zeker eens brengt?  



Waarom zou ik bang en angstig zijn  

als God toch mijn sterkte is?  

Waarom zou ik het arme niet kiezen  

juist omdat mijn God het verkiest?  

Waarom zou ik het grote nog zoeken 

als God in het kleine is?  

Waarom zou ik mijn kind-zijn ontkennen  

als God dat het meeste bemint?  

Waarom steeds voor koningen kiezen  

als God voor de herders is?  

Waarom in Jeruzalem willen wonen  

als Hij ons in Bethlehem  bezoekt?  

Waarom zal ik toezien en zwijgen 

terwijl voor Hem een engelenkoor zingt?  

Waarom nu nog twijfelen  

terwijl ons zo'n vreugd is beloofd?  

Waarom is het Kerstmis geworden, 

waarom, als ik niet vaker Hem, op zijn woord geloof ? 

 
Lied:  Zo nabij als God 
Eén alleen onooglijk klein, nieuwe mens geboren 
Speur je waar de mensen zijn bij wie jij zal horen. 
Groeiend bloeiend wordt je groot wil je verder wagen 
Vind die ene reisgenoot die je wel wil dragen 
Mensen mogen samenzijn, komen ooit een ander tegen 
Om elkaar tot levenszegen, zo nabij als God te zijn. 
 
 

 



Evangelielezing:  Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus 

Christus volgens Lucas,  

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 Quirinus 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. 

 
 
 
 



Lied: 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 
  
 
Overweging 

 
Pianospel 
 
Geloofsbelijdenis,  samen bidden….. 
Ik geloof in de goedheid van God, 
zichtbaar in het kind van Nazareth. 
Daar in die kribbe begon zijn leven 
van liefde en aandacht voor al wat                                                       
kwetsbaar is en klein. 
 
Ik geloof in de Schepper van mijn leven 
die zin is en grond van mijn bestaan. 
Hoop en uitzicht door alles heen. 
in verbondenheid met alle mensen, 
en solidairmet armen en kanslozen. 
 



 
Ik geloof in de inspiratie, het mystieke van de Geest 
die levend maakt en kracht geeft. 
Ik geloof dat wij geroepen zijn om elkaar te dragen,  
over grenzen en moeilijkheden heen. 
En zo de boodschap van kerstmis uit dragen. 
              . 
 
Maria luistert 
In een stal staat Maria over de voederbak gebogen. Ze heeft het 
kind gevoed, verschoond en net weer in de kribbe gelegd. Jezus 
heeft ze hem genoemd. Precies zoals de engel tegen haar gezegd 
had. Opeens gaat de staldeur open. Er komen herders binnen. Als 
we nu maar niet weg moeten omdat de dieren weer in de stal 
moeten, denkt Maria. Ze hoort een verbaasde kreet van èèn van de 
herders. Zie je wel. We kunnen hier niet blijven, denkt ze. Maar dan 
beginnen de herders te vertellen. Hoe ze in de buurt van Bethlehem 
met hun kudden in het veld waren. Hoe ze zich s `nachts 
verzamelden en met elkaar over de dieren waakten. En dat er deze 
nacht opeens iets vreemds gebeurde.                                                            
Ze spreken over licht en over engelen.                                                                                                                  
Ze vertellen dat ze doodsbang waren geweest. Maar dat een stem 
hen gerust stelde. Een engel zei ons. “wees niet bang de redder van 
het volk is geboren” Vertelt één van de herders. De engel zei ook dat 
het kind hier in deze stal zou liggen in doeken gewikkeld liggend in 
een kribbe. Daarna was de hemel vol van engelen, vertelt een 
andere herder. Ze zongen zo prachtig. Ere zei God in den hoge en 
vrede voor die hij lief heeft. En kijk dat is precies zoals de engel het 
ons verteld heeft. Kom, zeggen de herders enthousiast. Dit moeten 
we aan iedereen vertellen. Stil heeft Maria geluisterd naar alles wat 
ze hebben verteld. Terwijl de herders luid zingend en God lovend 
weggaan, laat ze hun woorden tot zich doordringen. 
Ze zou dit nooit meer vergeten. 
 



 Het ontsteken van de gedachteniskaars die zal branden voor onze 
dierbare overledenen. 
 
Moge dit licht van deze kaars ons doen geloven dat Hij die het licht 
is de dood overwint. 
Moge dit licht de hoop uitstralen dat het donker van deze nacht zal 
wijken voor een nieuwe dageraad.  
Mogen al onze dierbare overledenen die wij node missen en iedere 
dag in ons hart meedragen zich geborgen weten in het licht en de 
vrede dat ons vandaag met de geboorte van Jezus geopenbaard 
wordt. 
 
Voorbeden 
Wij bidden om een ster aan de hemel, 
voor wie deze feestdagen heel moeilijke dagen zijn, 
voor alle ouderen die juist nu de koude van de eenzaamheid voelen. 
Voor hen die opzien tegen de feestdagen. 
Mogen zij mensen ontmoeten die hun warmte en genegenheid 
geven, zeker in deze dagen. 
Acclamatie: Voor jou…………. 
Voor jou, voor jou, Hij werd geboren voor jou. 
Het licht dat in het duister schijnt, voor jou, voor jou. 
 
Wij bidden om een ster aan de hemel, 
voor allen die veel duisternis ervaren in hun leven 
en niet weten hoe ze verder moeten, 
voor hen die getroffen zijn door verdriet of tegenslag, 
voor alle slachtoffers van vervolging, oorlog en geweld. 
Moge Gods vrede in hen neerdalen 
en zo zin, rust en inspiratie geven aan hun leven. 
Acclamatie: Voor jou…………. 
Voor jou, voor jou, Hij werd geboren voor jou. 
Het licht dat in het duister schijnt, voor jou, voor jou. 
 



Wij bidden om een ster aan de hemel voor hen  
die niets te vieren hebben met Kerstmis. 
Voor hen die thuisloos, op de vlucht en ontheemd zijn. 
Mogen zij op korte termijn weer een humaan bestaan en een 
zinvolle toekomst tegemoet zien. 
Acclamatie: Voor jou…………. 
Voor jou, voor jou, Hij werd geboren voor jou. 
Het licht dat in het duister schijnt, voor jou, voor jou. 
 
Aangedragen intentie`s  of gedachten. 
 
Onze Vader…….oecumenische tekst……                                            
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. 
 
“Wees gegroet Maria……….” 
Wees gegroet, Maria, vol van genade, 
de Heer is met U. 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en 
gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot. 
Heilige Maria, Moeder van God, 
bid voor ons, zondaars, 
nu en in het uur van onze dood. Amen. 
 



Wensen wij elkaar vrede 
De geboorte van het kind van Nazareth  
staat symbool voor vrede en gerechtigheid. 
Een boodschap aan ons allen om onze 
medemens, met open hart, tegemoet te treden. 
Laten we elkaar de hand reiken en elkaar vrede wensen. 
Wensen wij een ieder die vrede. 
 
Lied: Venite adoremus. Komt, laten wij aanbidden 
Venite adoremus, venite adoremus…….. 
 
Collecte De gehele opbrengst van deze collecte gaat naar de 
Protestantse charitas en de  RK charitas in Borne. 
                                                                                                                                                                         
 
Lied tijdens collecte:  Als de lichten doven…… 
Op het slagveld klonk een stem, was van ver te horen 
Zong dat er in Bethlehem een kindje was geboren. 
In die nacht zo stil en groot, zwegen de kanonnen 
Die zijn bij het morgenrood toch opnieuw begonnen. 
 
Kerstmis lijkt ons keer op keer 
Vriendschap te beloven 
Maar kanonnen dreunen weer 
Als de lichten doven (2x) 
 
Donkere Zuidafrikaan honger moet je lijden 
Mag niet naar je vader gaan, bent van hem gescheiden. 
Wie dit hebben uitgedacht komen allen samen 
Zingen plechtig Stille nacht zonder zich te schamen. 
 
 
 
 



 
Kerstmis……. 
 
Turk en Griek en Marokkaan, mogen die hier blijven 
Mogen die hier ook bestaan of zal men ze verdrijven? 
Kerstmis doet ons telkens weer beterschap beloven 
Laat  dan deze ene keer ’t lichtje niet meer doven 
Kerstmis doet ons telkens weer beterschap beloven 
Laat dan deze ene keer het licht, het licht, het licht 
Niet meer doven. 
 
 
Kerstwens: 

Wij wensen dat er een einde komt aan oorlog en geweld dat er 
vrede heerst. In ons eigen hart, in ons gezin, in onze omgeving. 
Vrede wereldwijd.                                                                                            
Wij wensen dat al onze diepste wensen eens in vervulling mogen 
gaan.  
Vrede wereldwijd.                                                                                        
Dat Hij, in het kind van Nazareth, in ons hart en in ons midden mag 
zijn.                                                                                                                                                              
Vrede wereldwijd. 
Wij wensen u allen een warm, vreugdevol en goed Kerstfeest! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zegenbede en wegzending 
God,  
niet in het grote moeten we U zoeken,                                                     
niet in spektakel of machtsvertoon. 
Wel in de stille eenvoud en het dienstbare. 
Dat dit kerstgeloof ons mag bemoedigen, elke dag opnieuw. 
Dat vragen wij U door Christus onze Heer. 
Mogen wij dan van hieruit huiswaarts gaan  
met de zegen van God die onder ons wil zijn.                                        
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.             
Amen.                  
 
Slotlied: ‘Stille nacht, heilige nacht’ 
Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 
 
Hulploos Kind, heilig Kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 
 
Stille nacht, heilige nacht! 
Vreed' en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw komst, fijn dat u er was vanavond. 

Dit boekje mag u mee nemen. 

Zie ook: www.theresiagemeenschapborne.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
       
 
               
               
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


