24 december
Kerk van
O.L. Vrouwe
van
Altijddurende
Bijstand
Ens

2

Viering van de Eucharistie


Stille Nacht
Tijdens het lied wordt het Kerstkindje de kerk binnen gedragen, in de stal
neergelegd en bewierookt

1

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.

2

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'.

3

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.
Na de begroeting van het altaar met de altaarkus bewierookt de priester het
altaar. Ondertussen wordt gezongen:



Wij komen tezamen
Wij komen tezamen, onder 't sterreblinken
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem
Christus geboren zingen d'engelenkoren
Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.
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Drie wijzen met wierook, kwamen er van verre
Zij volgden zijn sterre naar Betlehem
Herders en wijzen komen Jezus prijzen
Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.
Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten
En kussen Uw voeten Emmanuel
Wij willen geven, hart en geest en leven
Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.

Openingsriten
Pr.:
A.:
Pr.:
A:

KRUISTEKEN en BEGROETING
In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.
Amen
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God,
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.
En met uw geest.
WOORD VAN WELKOM
LICHTRITUS



Maak het mee
Een ster laat mensen weten:
de nacht gaat snel voorbij.
God zal ons niet vergeten,
Hij houdt van jou en mij.
Nu wordt het licht geboren.
Zo kwetsbaar als een kind
laat God hier van zich horen.
De vrede overwint.

Pr.:
A.:
Pr.:
A.:

SCHULDBELIJDENIS
Heer, ontferm U over ons.
Wij hebben gezondigd.
Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
En schenk ons uw heil.
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Pr.:
A.:



Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.
Heer, ontferm U
Hoor de eng’len zingen d ‘eer
Hoor de engelen 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,
Zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!
Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon,
Wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,
Tussen alle mensen in in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,
Al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,
Dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

A.:

GEBED
God, Gij hebt deze heilige nacht doen stralen
door de luister van het ware licht.
Niemand heeft U ooit gezien.
Maar in uw Zoon Jezus zijt Gij ons nabij gekomen;
Hij is uw licht in de duisternis, ons heil en onze vrede.
Open ons hart om van deze vreugde mee te delen
aan ieder mens van goede wil.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon . . .
Amen

5

Viering van Gods Woord
L.:

A.:

1.

EERSTE LEZING
Uit de Profeet Jesaja
Jes., 9, 1-3. 5-6
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 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
Licht voor de wereld
Waar de mensen lopen in het duister
houden wij gezicht en hart
gericht op Gods Licht in Jezus ons verschenen,
die als morgenlicht de nacht verlicht.
Refrein:

2.

Is het licht niet sterker dan het duister?
Zal de dag niet elke nacht doorstaan?
Valt de schaduw over onze wegen,
steken wij licht voor de wereld aan.

Waar de mensen lijden aan het leven
en hun weg in schaduw overgaat,
dragen wij het kruis dat moet gedragen
voor elkaar tot aan de dageraad.
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3.

Dat het licht van vrede en van leven,
dat het licht van hoop een teken is
waar geweld en angst het zicht ontnemen,
waar de dood ons hult in duisternis.

A.:

TWEEDE LEZING
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus
Tit., 2, 11-14
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,
gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goeds.
Woord van de Heer
Wij danken God



HALLELUIA

L.:

Pr.:
A.:
Pr.:
A.:

EVANGELIE
De Heer zij met u
En met uw geest.
Lezing uit het heilig evangelie
van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U Christus.
Lc., 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 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
7

A.:


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."
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge
In de mensen
Een welbehagen
Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde
In de mensen
Een welbehagen
In de mensen
Ere zij God
Iin de hoge
Vrede op aarde
In de mensen
Een welbehagen
Amen
PREEK

A.:

GELOOFSBELIJDENIS
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
en geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel
en zit aan de rechterhand van God,
zijn almachtige Vader.
Vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden;
Ik geloof in de heilige Geest;
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de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven. Amen.



VOORBEDE
Hart van de hemel, van de aarde, wil elkaar raken,
opdat wij mensen niet zo verloren staan.

Viering van de Eucharistie
GEREEDMAKEN VAN DE GAVEN en COLLECTE
Nu worden de gaven van brood en wijn naar het altar gedragen. Tijdens de
eucharistieviering is op dit moment ook de collecte. De gaven van de
aanwezigen worden verzameld. Binnen de geloofsgemeenschappen van de
Emmaüsparochie bestaat de gewoonte om tijdens Kerstvieringen te collecteren
voor bezoekersgroepen. Ook u thuis kunt zich hierbij aansluiten door middel
van een digitale collecte. Hiertoe kunt u gebruik maken van één van
onderstaande bankrekeningnummers., naar gelang welke geloofsgemeenschap
u het bezoekwerk wilt ondersteunen. Vermeldt u hierbij ‘Collecte Kerst’ ? Dank
voor uw Kerstgave.
Geloofsgemeenschap van de H.Ireneüs
NL33 RABO 0114 208 425
Geloofsgemeenschap van de H.Geest
NL90 RABO 0386 548 382
Geloofsgemeenschap van De Goede Herder
NL30 RABO 0386 595 925


1.

Geloofsgemeenschap van de H.Michaël
NL33 RABO 0114 208 522
In de harten van de mensen
In de harten van de mensen
leeft een eeuwenoud gerucht
van een wereld die volmaakt was,
waarvan God zag dat zij goed was,
lichtend beeld dat van ons vlucht.
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2.

Echo die in ons blijft klinken,
vonk van God, geef ons de durf
‘t met dit sprankje hoop te wagen
tot het groeiend wordt voldragen,
ons van binnenuit vervult.

3.

Als een kind zo klein en kwetsbaar,
teer maar toch vol zachte kracht
wordt dan Christus steeds herboren,
wat in ’t donker leek verloren,
wordt weer aan het licht gebracht.

4.

Dunne draad van licht en leven,
Geest van God die ons geleidt,
voer door eeuwen en door dagen
ons naar heelheid die de aarde
van gebrokenheid bevrijdt.

Pr.:
A.:

OPROEP TOT GEBED
Bidt broeders en zusters, dat mijn en uw offer
aanvaard mag worden door God, de almachtige Vader.
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.

A.:

GEBED OVER DE GAVEN
Heer, aanvaard deze gaven van brood en wijn
als een teken van onze dankbaarheid en onze wederliefde.
Want Gij hebt ons het eerst bemind
in Jezus Christus, uw mensgeworden Zoon,
die met U leeft in eeuwigheid.
Amen

Pr.:
A.:

EUCHARISTISCH GEBED
De Heer zij met u.
En met uw geest

Pr.:
A.:

Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer

Pr.:
A.:

Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig
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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, 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 Naam des Heren.
Hosanna in den hoge.
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 heiligen 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, Franciscus, in eenheid met onze bisschop Cornelis,
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 en Paulus, Andreas,
Jakobus, Johannes; met Tomas, Jakobus, Filippus, Bartolomeus, Matteus,
Simon en Taddeus; met Linus en Cletus, Clemens en Sixtus, met Cornelius,
Cyprianus, Laurentius en Chrysogonus, met Johannes en Paulus, Cosmas en
Damianus, en met al uw heiligen. Om hunnentwil en op hun voorspraak vragen
wij: wees onze toevlucht, waar wij ook gaan, wees onze kracht .
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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.
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 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.


Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.
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 Melchisédek
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.
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Herinner U de namen, Heer, van onze broeders en zusters N. en N. 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
vertroost.
Wij zijn van U, met al ons kwaad, óp uw barmhartigheid hopen wij. Neem ons
op in de gemeenschap van uw heiligen, van uw apostelen en bloedgetuigen
Johannes, Stefanus, Mattias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus,
Petrus, Felicitas en Perpetua, Agatha en Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia, 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.

A.:

A.:

Pr.:

A.:

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
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 vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef genadig vrede in onze dagen, dat wij,
gesteund door uw barmhartigheid,
altijd vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust,
terwijl wij uitzien
naar de zalige vervulling van onze hoop,
de komst van onze Verlosser Jezus Christus.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
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P.:

A.:
P.:
A.:
P.:


Pr.:
A.:

VREDESWENS
Heer Jezus Christus, Gij 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.
Gij, die leeft in eeuwigheid.
Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met Uw geest.
Geeft elkaar een teken van die vrede.
LAM GODS
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.
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.
COMMUNIE
Gebed bij de geestelijke Communie
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in de heilige communie volledig aanwezig bent.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn binnenste te ontvangen;
maar omdat ik dit nu niet werkelijk doen kan,
smeek ik U tenminste op geestelijke wijze in mijn hart te komen.
Ik verlang naar U.
Zie, ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart
en ik verenig mij geheel en al met U.
Laat niet toe dat ik ooit van U gescheiden worde. Amen.



Go tell it on the mountain
Go tell it on the mountain
Over the hills and everywhere
Go tell it on the mountain
Our Jesus Christ is born
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When I was a seeker
I sought both night and day
I asked the Lord to help me
And he showed me the way
Go tell it on the mountain
Over the hills and everywhere
Go tell it on the mountain
Our Jesus Christ is born

Slotriten

A.:

GEBED NA DE COMMUNIE
Heer onze God,Gij hebt uw volk getroost
en zijt ons tegemoet gekomen
met uw goedheid en uw trouw.
Wij danken U voor dit kerstfeest dat nieuwe hoop brengt
op een wereld van vrede en gerechtigheid.
Wij vragen dat iedereen op aarde
de blijde boodschap mag vernemen,
en eens uw heerlijkheid aanschouwen
in Jezus Christus, onze Heer.
Amen

Pr.:
A.:

PLECHTIGE ZEGEN VAN KERSTMIS
De Heer zij met u.
En met uw geest.

Pr.:

A.:
Pr.:

A.:

De oneindig goede God die door de menswording van zijn Zoon
de duisternis van de wereld heeft verdreven
en door de heilige geboorte van Christus
deze nacht heeft doen stralen van licht,
moge de duisternis van het kwaad uit u verdrijven
en uw hart vervullen met het licht van het goede.
Amen
De Heer die de vreugdevolle boodschap van zijn geboorte
door een engel aan de herders heeft willen verkondigen,
moge u zijn vreugde schenken
en u maken tot verkondigers van zijn evangelie.
Amen
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Pr.:

A.:

Hij die door de menswording van het Woord
aarde en hemel met elkaar verbonden heeft,
moge u met de gave van zijn vrede en liefde vervullen
en u deel laten uitmaken van het hemels Jeruzalem.
Amen

Pr.:
A.:

Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon + en heilige Geest.
Amen

Pr.:
A.:

Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God



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 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.
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Ergens verwacht worden,
ergens warmte vinden
die een mens nodig heeft,
ergens met anderen
onverwacht hoop zien oplichten.
Dat is de zaligheid
van Kerstmis.
Kris Gelaude
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