
  



Nachtmis St. Vituskerk, Hilversum, 24 december 2020  22:00 uur. 
Celebrant: Pastoor Dresmé. 
Zang door Voce Laetare, o.l.v. Hester Westra 
Orgel: Caroline van der Weiden 
m.m.v. instrumentalisten van het Goois Symfonieorkest 

Voorprogramma 21:45 

“Al Wie Dolend in het Donker” 
 
Al wie dolend in het donker in de holte 
Van de nacht en verlangend naar een wonder  
Op de nieuwe morgen wacht: Vrijheid wordt aan 
U verkondigd door een koning zonder macht. 
 
Onze lasten zal Hij dragen onze onmacht 
Tot ter dood geeft als antwoord op ons vragen 
Ons zichzelf als levensbrood nieuwe vrede 
Zal er dagen liefde straalt als morgenrood. 
 
Tot de groten zal Hij spreken even weerloos 
Als een lam het geknakte riet niet breken 
Hij bewaakt de kleine vlam: hoort en ziet  
Levend teken van een God die tot ons kwam. 
 
Dor en droog geworden aarde die om dauw en 
Regen vraagt: dode mens die snakt naar adem 
Wereld die om toekomst vraagt: zie mijn Zoon, die 
Nieuwe Adam, die mijn welbehagen draagt. 
 
 
“Heiligste Nacht – Michael Haydn” 
 
Heiligste Nacht! Finsternis weichet, es glänzet hienieden. 
Harfen verbreiten den süssesten Klang. 
Engel erscheinen, verkünden den Frieden, 
lieblich ertönet ihr froher Gesang. 
Christen, erwachet und kommet geschwind, 
folget den Hirten, die eifriger sind, 
eilet nach Bethlehem, 
seht euer Diadem, 
hier liegt das Kind. Hier liegt das Kind. 



 
Göttliches Kind! Nacht ist vergangen, nun strahlt uns ein Morgen. 
Gott hat sich unser in Liebe erbarmt. 
Wir sind in Gnade und Güte geborgen, 
Gott hat die Welt, hat die Menschen umarmt. 
Geht nun zur Krippe und sehet das Kind, 
sehet die Hirten, wie freudvoll sie sind. 
Jubelt und singt dem Herrn, 
menschen in Nah Fern. 
Halleluja! Halleluja! 
 
“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; 
Bethl'em is de stede, waar 't is geschied voorwaar." 
Kyrieleis. 
 
D'heilige drie Koon'gen / Wijzen uit het Oosten uit zo verre land, 
zij zochten onze Here met offerhand. 
Z'offerden ootmoedelijk myr', wierook ende goud 
t'ere van den Kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyrieleis. 
 
 
  



Corelli: “Allegro” 
 
“Stille Nacht” 
 
Stille nacht, heilige nacht,  
Davids Zoon, lang verwacht;  
die miljoenen eens zaligen zal,  
werd geboren in Bethlehems stal  
Hij der schepselen Heer. (2x) 
 
Hulp'loos Kind, heilig Kind,  
dat zo trouw zondaars mint.  
Ook voor mij hebt G'uw rijkdom ontzegd,  
werd G'op stro en in doeken gelegd.  
Leer m'U danken daarvoor. (2x) 
 
Stille nacht, heilige nacht,  
vreed' en heil wordt gebracht  
aan een wereld verloren in schuld.  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen! Gode zij eer. (2x) 
 

  



Heilige Mis 
 

Openingsritus 

Openinglied 

“Wij Komen Tezamen” 
 
Refrein: Komt laten wij aanbidden (3x) Onze Heer. 
 
Wij komen tezamen, onder 't sterre blinken 
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem 
Christus geboren, zingen d'eng'len koren. 
– refrein 
 
Drie wijzen met wierook kwamen er van verre 
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem 
Herders en wijzen komen Jezus prijzen. 
– refrein 
 
Ook wij uitverkoren mogen U begroeten 
en kussen uw voeten, Emmanuël. 
Wij willen geven hart en geest en leven. 
– refrein 
 

Begroeting met kruisteken 

Verwelkoming 

Schuldbelijdenis 
Ik belijd voor de almachtige God,  
en voor u allen,  
dat ik gezondigd heb  
in woord en gedachte,  
in doen en laten,  
door mijn schuld, door mijn schuld, 
door mijn grote schuld.  
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,  
alle engelen en heiligen,  



en u broeders en zusters,  
voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 
 
P: 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 
Onze zonden vergeven, 
En ons geleiden tot het eeuwig leven. 
A: Amen 

 

Kyrie uit Missa in Simplicitate 
Kyrie eleison 2x,   Heer, ontferm U over ons 2x 
Christe eleison 3x   Christus ontferm U over ons 3x 
Kyrie eleison 2x,   Heer, ontferm U over ons 2x 

 

Gloria uit Missa in Simplicitate 
P: Gloria in excelsis Deo 
 
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, 
adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. 
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili Unigenite, Jesu 
Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere 
nobis; qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad 
dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu 
solus Altisimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu: in Gloria Dei Patris. Amen. 
 
Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. Wij 
loven U. Wij prijzen en aanbidden U. Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor 
uw grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader. Heer, eniggeboren Zoon, Jezus 
Christus; Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; Gij, die wegneemt de zonden 
der wereld, ontferm U over ons; Gij die wegneemt de zonden der wereld aanvaard 
ons gebed; Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de heilige, Gij alleen de Heer. Gij alleen de Allerhoogste: Jezus 
Christus, met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 

 

Openingsgebed 

 



Dienst van het Woord 

1ste lezing                   Jes. 9, 1-3. 5-6 
Uit de Profeet Jesaja 
 
Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht; een licht straalt over hen 
die wonen in het land van doodse duisternis. Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, 
hun vreugde vergroot. Voor uw aanschijn zijn zij vol vreugde, een vreugde als die 
om de oogst, als die van mensen die jubelen bij het verdelen van de buit. Want 
het juk dat zwaar op het volk drukte, de stang op hun schouders, en de stok van 
hun drijvers, Gij hebt ze stuk gebroken als op de dagen van Midjan. 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. A: Wij danken God. 

 

Antwoordpsalm Psalm 96 (wordt gebeden) 

Refrein: Heden is ons een Redder geboren, Christus de Heer. 
 
Zingt voor de Heer een nieuw gezang, zingt voor de Heer, alle landen. 
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam. 
– refrein 
 
Verkondigt zijn heil alle dagen, meldt aan de naties zijn heerlijkheid, 
Zijn wondere daden aan alle volken.  
– refrein 
 
Dan straalt de hemel en jubelt de aarde, de zee neuriet mee met al wat daar 
leeft. De velden zwaaien met al hun gewassen, de woudreuzen buigen hun kruin.  
– refrein 
 
Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt, Hij komt als koning der aarde. 
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren, de volkeren eerlijk en trouw.  
– refrein 
 



“Herders, Hij is Geboren” 
 
Herders, Hij is geboren in 't midden van de nacht. 
Die zo lang van tevoren de wereld heeft verwacht. 
"Vrolijk, o herderkens", zongen ons d'engelkens, 
zongen met blijde stem: "Haast u naar Bethlehem". 
 
Wij, arme slechte liekens, gelijk de boeren zijn. 
wekten onze gebuurkens en in de maneschijn, 
liepen met blij geschal naar deze arme stal, 
daar ons de engelenzang allemaal toe bedwang. 
 
Als wij daar zijn gekomen, ziet een klein Kindeken, 
ligt op 't stro nieuw geboren, zoet als een lammeken. 
D'oogskens van stonden aan zag men vol tranen staan, 
't weende uit druk en rouw in deze straffe kou. 
 
Ik nam mijn fluitje, een ander die nam zijn moezelken, 
en speelden met elkander voor 't zoete Kindeken. 
Na, na, na, Kindje teer, sus, sus en krijt niet meer, 
doet uw klein oogskens toe, zij zijn van 't krijten moe 
 

2de Lezing           Tit. 2, 11-14 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus  
 
Dierbare, 
De genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen. Zij 
leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken en bezonnen, 
rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd, terwijl wij uitzien naar de zalige 
vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God 
en Heiland Christus Jezus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven 
om ons van alle ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot zijn eigen volk,  
Woord van de Heer. A: Wij danken God. 
 

Halleluja (GVL 251) 
Refrein: Halleluja, halleluja! 
Voorzang: Ik verkondig U een tijding van vreugde: heden is U een Redder 
geboren, Christus de Heer. 
 – refrein 
 



 
De Heer zij met u. A: En met uw geest. 

EVANGELIE                          Lc. 2, 1-14 
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 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 Nazaret 
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 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. A: Wij danken God. 

 

Acclamatie  
“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 excelsis Deo, 
Gloria in excelsis Deo. 

Homilie of overweging 

Geloofsbelijdenis (Credo III) 
P: Credo in unum Deum, 



Pátrem omnipoténtem, factórem cæli et térræ, visibílium ómnium, et invisibílium. 
Et in únum Dóminum Jésum Chrístum, Fílium Déi unigénitum. 
Et ex Pátre nátum ante ómnia sæcula. Déum de Déo, lúmen de lúmine, 
Déum vérum de Déo véro. Génitum, non fáctum, consubstantiálem Pátri: 
per quem ómnia fácta sunt. Qui propter nos hómines, et propter nóstram salútem 
descéndit de cælis. Et incarnátus est de Spíritu Sáncto ex María Vígine: Et hómo 
fáctus est. Crucifíxus étiam pro nóbis: sub Póntio Piláto pássus, et  epúltus est. Et 
resurréxit tértia díe secúndum scriptúras. Et ascéndit in cælum; 
sédet ad déxteram Pátris. Et íterum ventúrus est cum glória, judicáre vívos et 
mórtuos: cújus régni non érit fínis. Et in Spíritum Sánctum, Dóminum, et 
vivificántem: qui ex Pátre Filióque procédit. Qui cum Pátre et Fílio simul adorátur, 
et conglorificátur: qui locútus est per Prophétas. Et únam sánctam cathólicam et 
apostólicam Ecclésiam. Confíteor únum baptísma in remissiónem peccatórum. Et 
exspécto resurrectiónem mortuórum. Et vitam ventúri sæculi. 
Amen. 

 

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. 

 

Voorbede 
A: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons. 

Eucharistie 

Bereiding van de Gaven 
“Vanwaar Zijt Gij Gekomen” 
 
Vanwaar zijt Gij gekomen, 
wij wisten niets van U. 
In onze stoutste dromen 



was God nooit hier en nu. 
Een nieuwe God zijt Gij 
die onder ons wilt wonen 
zo ver weg, zo dichtbij. 
Gij zijt ons doorgegeven 
een naam, een oud verhaal. 
Uw woorden uitgeschreven 
in ied’re mensentaal. 
Ons eigen levenslot. 
Met uw geluk verweven, 
zo zijt Gij onze God. 
 

“Quelle est Cette Odeur Agréable” 

Quelle est cette odeur agréable, 
bergers, qui ravit tous nos sens? 
S'exhale t'il rien de semblable 
au milieu des fleurs du printemps? 
Quelle est cette odeur agréable 
bergers, qui ravit tous nos sens? 

Mais quelle éclatante lumière 
Dans la nuit vient frapper nos yeux 
L'astre de jour, dans sa carrière, 
Futil jamais si radieux! 
Mais quelle éclatante lumière 
Dans la nuit vient frapper nos yeux 

A Bethléem, dans une crêche 
Il vient de vous naitre-un Sauveur 
allons, que rien ne vous empâche 
D'adorer votre redémpteur 
A Bethléem, dans une crêche, 
Il vient de vous naître-un Sauveur. 

Dieu tout puissant, gloire éternelle 
vous soit rendue jus-qu'aux cieux. 
Que la paix soit universelle 
que la grace a bonde en tous lieux. 
Dieu tout puissant, gloire éternelle 
vous soit rendue jus-qu'aux cieux 



 

P: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden, door 
God, de almachtige Vader. 
A: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van Zijn 
Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 

 

Prefatie 1 
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 Jezus 
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: 
 

Sanctus uit Missa in Simplicitate 
Sanctus, Sanctus, Sanctus,     
Dominus Deus Sabaoth.   
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.  
Hosanna in excelsis 
Benedictus qui venit In nomine Domini. 
Hosanna in excelsis 
 
Heilig, Heilig, Heilig, 
De Heer de God der hemelse machten! 
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. 
Hosanna in den Hoge. 
Gezegende Hij, die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in den Hoge. 

 

Eucharitisch gebed 12b 
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met ons op weg 
en dichter dan wij durven dromen zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons 
samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals 
eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen 
Hem bij het breken van het brood.  



Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en deze wijn 
zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn 
bloed. Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en sprak 
tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij 
zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven 
wordt.  
 
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem 
aan zijn leerlingen en sprak: 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. 
 
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de 
dood des Heren tot dat Hij komt. 
 
Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij 
verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood 
gegaan, en tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met 
genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft 
gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor ons, Vader, de weg naar U geopend en 
begaanbaar zij. Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul 
ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed en maak 
nieuwe mensen van ons; dat wij op Jezus gelijken. 
 
Bescherm onze paus N. en onze bisschop N., leer alle gelovigen van uw Kerk de 
tekenen van deze tijd verstaan en maak hen trouw in de beleving van uw 
evangelie. Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons; dat wij 
delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop hen de weg 
aantonen die naar uw liefde leidt. 
 
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters N.N. die in de vrede van Christus 
naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof 
hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis.  
En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is 
voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: overvloedig 
leven in uw heerlijkheid. 
 



Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de Maagd en 
Moeder God, met uw apostelen en martelaren, (met de heilige N.N.) en al de 
anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door Jezus 
Christus, onze Heer.  
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. 

Communieritus 

Onze Vader 
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 aan anderen hun schuld vergeven; 
en leid ons niet in beproeving; 
maar verlos ons van het kwade. 
 
P: Verlos ons, Heer van alle kwade, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund 
door uw barmhartigheid, brij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle 
onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, Uw Zoon. 
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
Amen. 

Vredesritus 

Agnus Dei uit Missa in Simplicitate 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.  
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.  
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, geef ons de vrede. 
 



Communie: 
“Bereite dich Zion” 
 
mit zärtlichen Trieben, den Schönsten,  
den Liebsten bald bei dir zu sehn!  
Deine Wangen mussen heut  
viel schoner prangen, eile,  
den Brautigam sehnlichst zu lieben.  
Sion, houd je bereid 
met teder verlangen, de schoonste, 
de liefste weldra bij je te zien! 
Je wangen moeten vandaag 
veel mooier stralen, haast je, 
de bruidegom verlangend te beminnen. 

 
“Al wie Dolend in het Donker” 
 
Al wie dolend in het donker in de holte 
Van de nacht en verlangend naar een wonder 
Op de nieuwe morgen wacht: Vrijheid wordt aan 
U verkondigd door een koning zonder macht. 
Onze lasten zal Hij dragen onze onmacht 
Tot ter dood geeft als antwoord op ons vragen 
Ons zichzelf als levensbrood nieuwe vrede 
Zal er dagen liefde straalt als morgenrood. 
Tot de groten zal Hij spreken even weerloos 
Als een lam het geknakte riet niet breken 
Hij bewaakt de kleine vlam: hoort en ziet  
Levend teken van een God die tot ons kwam. 
Dor en droog geworden aarde die om dauw en 
Regen vraagt: dode mens die snakt naar adem 
Wereld die om toekomst vraagt: zie mijn Zoon, die 
Nieuwe Adam, die mijn welbehagen draagt. 

 

  



Slotritus 

Slotgebed 

Zegen en wegzending 
 
P:  
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. 
 
A: Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons uw aangezicht en wees ons 
genadig. 
 
P: Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. 
 
A: Amen. 
 

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 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 toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. 
 
Na het vertrek van de voorgangers wordt gezongen “Transeamus”. 


