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        De Goede Herder  – 25 december 2020 

        Hoogfeest van Kerstmis  

        Voorganger – pastor C. van Vliet 

        Zang - Cantores van DHK -  De Goede Herder (orgel: Nigel Hutson)) 

        Misgezangen – Te Deum laudamus van Perosi 

 
          -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INCANTATIO 

 

          Puer natus est –  Koorzang (Introïtus van Kerstmis) 

 
Puer natus est nobis, et filius datus est nobis: cuius imperium super  

humerum eius: et vocabitur nomen eius magni consilii Angelus. 

Ps. Cantate Domino canticum novum: quia mirabilia fecit 
 

Een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons geschonken; Hem wordt  

de macht op de schouders gelegd. Zijn  naam is: Afgezant van Gods raad. 

Ps: Zingt een nieuw lied voor de Heer omdat hij wondere dingen  

tot stand bracht. 

        

Lied; Koorzang; Midden in de winternacht – 497 

 

         Opening – Koorzang: Wij komen tezamen -  556 

 

Woord van welkom 

 

Bede om ontferming:  Koorzang 

  

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
 

Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U. 

 

Lofzang – Koorzang  
 

Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.     

Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias  
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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 altissimus. 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. 

 

Gebed 

 

Eerste lezing – Jesaja 52, 7 - 10 

 

         Tussenzang – Koorzang: Alle einden der aarde – ps. 98 

 

Tweede lezing – Hebreeën 1, 1 - 6 

 

Verkondiging van de blijde boodschap – Koorzang:  

 
Halleluja, halleluja! 

         Ik verkondig u een tijding van vreugde: heden is u een Redder  

geboren, Christus, de Heer. Halleluja, halleluja! 

 

Evangelielezing – Johannes 1, 1 – 18 (of 1 – 5, 9 – 14) 

 

Acclamatie na het Evangelie: Koorzang: Kind ons geboren - 627 
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Overdenking - stilte 
 

Geloofsbelijdenis – gesproken  

 

Acclamatie op de voorbeden –  Koorzang: van Taizé    
 

          Heer, ontferm, Heer ontferm u, Heer ontferm u. 
 

Bereiding van de gaven – Koorzang: 

 

Komt, verwondert u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint. 

Ziet, vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuwgeboren kind. 

Ziet die `t woord is zonder spreken, ziet die vorst is zonder pracht. 

Ziet, die `t al is in gebreken, ziet die `t licht is in de nacht. 

Ziet, die `t goed is dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt verwacht. 

 

Ziet hoe dat men met Hem handelt, hoe men Hem in doeken bindt. 

Die met zijne Godheid wandelt op de vleugels van de wind. 

Ziet hoe ligt Hij hier in lijden, zonder teken van verstand, 

Die de hemel moet verblijden, die de kroon der wijsheid spant. 

Zit, hoe tere is de Here, die `t al draagt in zijn hand. 

 
Sanctus :  Koorzang 

 

Sanctus, sanctus. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli  

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.  

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in den hoge. 

 

Eucharistisch gebed –  727 

 

Acclamatie – Redder van de wereld, bevrijd ons,  

Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis. 
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Onze Vader  -  gesproken 

 

Vredeswens  
 
Breking van het  brood – Koorzang: Agnus Dei 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis.   
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,  

ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de  

wereld, geef ons de vrede  

 

Communie -  orgelspel 

 

          Lied na de communie – Nu zijt wellekome – 508  (cpl 1, 2 en 3) 

 

Gebed / Mededelingen / Zegen  -  gesproken 

 
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. 

 

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 

 

P. Zegene u de levende en almachtige God, Vader, Zoon en Heilige 

    Geest. Amen 

 

Slotlied – Koorzang; Hoor de eng’len zingen d’eer -  617 

 

Zalig Kerstmis 


