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Lied: 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 totterdood, 

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. 

Hoor en zie het levend teken van een God die tot ons kwam. 

 

Openingslied: de herdertjes lagen bij nachte 

De herdertjes lagen bij nachte 

Zij lagen bij nacht in het veld 

Zij hielden vol trouwe de wachte 

Zij hadden hun schaapjes geteld 

Daar hoorden zij d’ engelen zingen 

Hun liederen vloeiend en klaar 

De herders naar Bethlehem gingen 

‘t Liep tegen het nieuwe jaar  

 

Toen zij er te Bethlehem kwamen 

Daar schoten drie stralen dooreen 

Een straal van omhoog zij vernamen 

Een straal uit het kribje benee 

Daar vlamd’ er een straal uit hun ogen 

En viel op het Kindeke teer 

Zij stonden tot schreiens bewogen 

En knielden bij Jesus neer  

 

Maria die bloosde van weelde 

Van ootmoed en lieflijke vreugd 

De goede Sint Jozef hij streelde 

Het Kindje der mensen geneugt 

De herders bevalen te weiden 

Hun schaapjes aan d’engelenschaar 

Wij kunnen van ‘t kribje niet scheiden 

Wij wachten het nieuwe jaar 
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Woord van Welkom 
 

Openingstekst    
Wees stil, 
Voel het kloppen van je hart, 
het zingen van je ziel. 
Hier mag weer een wonder gebeuren, 
hier kan weer een kind geboren worden. 
Laat ons samen zingen en bidden, 
stil verlangen en krachtig hopen 
dat Jezus' komst ook vannacht weer waar wordt. 
Laat ons Zijn geboorte vieren, 
ons het gebeuren van toen herinnerend, 
maar ons evenzeer afvragend hoe Hij, 
dat weerloos mensenkind, 
vandaag en morgen 
als diepste kracht van ons bestaan 
weer mens mag worden, 
bij jou, bij mij, 
bij elk van ons. 
 

Gebed om vergeving  

Heer God, Vader van ons allen,  

aan het begin van deze viering willen wij U bedanken,  

omdat het leven goed kan zijn en mooi, 

vol kansen, vol mogelijkheden.  

Maar het ligt in onze handen of die mogelijkheden  

ook werkelijke vorm krijgen in ons leven.  

Wij willen blijven luisteren  

naar het voorbeeld van Jezus Uw Zoon. 

Wij bidden om Uw goede geest,  

opdat wij steeds meer uit zullen groeien tot mensen,  

waar de wereld wat aan heeft.  

Amen 

 



4 
 

Kyrie (Vormselmis Antwerpen) 

 

 

 

 
 

Eer aan God: (Vormselmis Antwerpen) 

  

 
 

en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 

Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U.  

Wij verheerlijken U en zeggen dank voor uw grote heerlijkheid.  

Heer God, hemelse Koning, God Almachtige Vader. (Refr.) 
 

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.     (Refr.) 
 

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.   (Refr.) 
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Dienst van het woord 
 

1e lezing:  

Uit de profeet Jesaja, 62, 11-12. 

De Heer laat het over heel de aarde verkondigen:  

Spreek tot Vrouwe Sion: Uw Redder is op komst.  

Zij die Hij zich verworven heeft, komen met Hem mee;  

zij die Hij zich gewonnen heeft, gaan voor Hem uit.  

Zij zullen heten: Heilig volk, Verlosten van de Heer,  

en gij zult heten: Beminde, nooit verlaten stad. 
 

Ps. 97 (96), 1. 6. 11-12. (gesproken) 

Antifoon:  

Heden straalt het licht over ons omdat ons de Heer is geboren. 
 

De Heer is Koning, de aarde mag juichen, 

blij zijn de landen rondom de zee. 

De hemel verkondigt zijn heiligheid 

en alle volken aanschouwen zijn glorie. 
 

Steeds komt er licht voor de vromen, 

geluk voor oprechten van hart. 

Weest blij in de Heer, gij vromen,  
verheerlijkt zijn heilige Naam. 
 

2de lezing:  

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus, 3, 4-7. 

Dierbare, 

De goedheid en mensenliefde van God onze Heiland is op aarde 

verschenen, en Hij heeft ons gered, niet omdat wij iets goeds 

gedaan zouden hebben, maar alleen omdat Hij barmhartig is. Hij 

heeft ons gered door het bad van wedergeboorte en vernieuwing 

door de heilige Geest. Want Hij heeft de Geest overvloedig over 

ons uitgestort door Christus onze Heiland. Zo zijn wij door zijn 

genade gerechtvaardigd en erfgenamen geworden van het 

eeuwige leven, waar onze hoop op gericht is. 
 

Vers voor het evangelie 

Alleluia. 

Eer zij God in de hoge, Vrede op aarde 

in de mensen een welbehagen  

Alleluia.  
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Evangelie  

Lucas, 2, 15-20. 

Zodra de engelen weer van hen weggegaan waren naar de hemel, 

zeiden de herders tot elkaar:  

Komt, laten we naar Betlehem gaan om te zien wat er gebeurd is 

en wat de Heer ons heeft bekend gemaakt.  

Ze haastten zich er heen en vonden Maria en Jozef en het 

pasgeboren kind, dat in de kribbe lag. Toen ze dit gezien hadden, 

maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was.  

Allen die het hoorden stonden verwonderd over hetgeen de 

herders hun verhaalden. Maria bewaarde al deze woorden in haar 

hart en overwoog ze bij zichzelf. De herders keerden terug,  

terwijl zij God verheerlijkten en loofden om alles wat zij gehoord 

en gezien hadden; het was juist zoals hun gezegd was. 

Zo spreekt de Heer 

A: Wij danken God 

 

Overweging 

 

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,  

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 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/God_de_Vader
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Geest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pontius_Pilatus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilig
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonde


7 
 

Voorbeden 

Kind ons geboren, Zoon ons gegeven 

God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig 

Koning van de vrede 
 

Collecte 
 

Lied: Midden in de winternacht 

Midden in de winternacht ging de hemel open 

Die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen. 

Elke vogel zingt zijn lied. Herders waarom zingt gij niet? 
 

Refrein:  

Laat de citers slaan, blaast uw 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 speelt gij niet? 

Refrein 
 

Ondanks winter, sneeuw en ijs, bloeien alle bomen. 

Want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 

Elke vogel zingt zijn lied. Herders waarom danst gij niet? 

Refrein 
 

Ziet, reeds staat de Morgenster stralend in het duister, 

Want de dag is niet meer ver, bode van de luister. 

Die ons weldra op zal gaan. Herders blaast uw fluiten aan. 

Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan. 

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen 

Christus is geboren. 

 

 

EUCHARISTIE 

 

P:  Bidt zusters en broeders 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. 
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Gebed over de gave 

P: De Heer zij met U 

A:  En met uw geest. 

P: Verheft uw hart. 

A:  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

P: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

A:  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

Prefatie 

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. 

In het mysterie van zijn geboorte dat wij heden vieren, is Hij die 

als God onzichtbaar is, zichtbaar onder ons verschenen; voor alle 

tijden geboren uit de Vader is Hij onze tijd binnengegaan.  

 Wat vervallen is richt Hij weer op, heel de schepping wordt 

hersteld en de verdwaalde mens roept Hij terug naar het 

Koninkrijk der hemelen. 

Daarom met alle engelen loven wij U en zingen vol vreugde: 
 

Heilig: (Vormselmis Antwerpen) 

 

 
Eucharistisch gebed:  
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God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt 

ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in 

Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw 

wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende Woord, uw 

helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met 

ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw 

werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om Hem.  

 

God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn 

de kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en 

Bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.  

 

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de 

zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn 

liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij van U was 

uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn 

handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn 

almachtige Vader, de zegen uitgesproken, 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.  

 

A:  als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat hij komt.  

 

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw 

Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning 

van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U 

deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl 

wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.  
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Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige 

Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk 

ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van 

uw Geest en breng ons elkaar nabij.  
 

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader voor uw heilige 

kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid 

over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus N., aan 

onze bisschop N., en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt 

aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een 

bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet hen niet, die 

door de dood van ons zijn heengegaan. Samen met heel uw volk, 

met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen, 

martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen ter wereld, die 

op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw 

barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze 

dank, door Jezus, uw Zoon, 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. 
 

Onze Vader    (allen gaan staan indien mogelijk) 

P:  Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die 

Jezus ons gegeven heeft: 
 

A: 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 

schuld, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng 

ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. 
 

P: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in 

onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,  

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. 

 

A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 

heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
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Vredewens  

P:  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. 

A:  Amen 

P: De vrede des Heren zij altijd met u. 

A: En met uw geest 

P:  Wenst elkaar de vrede 

 

Lam Gods: (Vormselmis Antwerpen) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Communie  
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Communielied: Het lied van de stal 

Refrein:  

‘k ben op weg naar de stal. De huizen zijn me te mooi. 

 Misschien dat ik dromen zal, als ik slapen durf in het hooi. 
 

Ik zoek me een moeder die wacht,  

een vader die zwijgt en begrijpt. 

Geduld is de vruchtbare nacht,  

waarin een mensenzoon rijpt.  

Refrein 
 

Ik groei in de slaap van een man.  

De pijn van een meisje dat bidt. 

Behoedzamen horen ervan  

en herders stamelen dit.  

Refrein 
 

En zomaar  een kind met een fluit.  

Een bedelaar boordevol lied. 

Ze gaan er vannacht nog op uit.  

Mijn naam vergeten ze niet.  

Refrein 
 

Lied: 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.  
 

Hulp’loos Kind, heilig Kind,  

dat zo trouw zondaars mint,  

ook voor mij hebt G'U rijkdom ontzegd,  

werd G'in stro en in doeken gelegd.  

Leer m'U danken daarvoor, leer m'U danken daarvoor.  
 

Stille nacht , heilige nacht!  

Heil en vree wordt gebracht  

aan een wereld verloren in schuld;  

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  

Amen, Gode zij d’eer! Amen, Gode zij d’eer! 
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Slot van de viering 

 

 

Slottekst:  

Het wonder 

van de menswording gebeurt. 

Niet in een zee van licht, 

niet in straten vol glitter, 

niet in de verblindende veelheid 

en ver van wie uit is op macht. 

Maar naamloos, geborgen, 

misschien in het holst van de nacht. 

 

Op plaatsen, ontelbaar, 

waar leven wordt doorgegeven, 

waar brood van vertrouwen  

vanzelfsprekend met ieder gedeeld wordt, 

waar niemand te min is, 

geen levende ziel onbelangrijk. 

 

Waar je als vreemde een thuis vindt, 

waar eenzaamheid wordt geheeld 

en pijn niet vergeten, angst niet meer hoeft 

Waar men grootmoedig een stap zet en nog één en nog één, 

naar verzoening en eindelijk vrede. 

 

Het kind van de hoop 

wordt steeds weer geboren 

uit mensen, 

God, wat een wonder! 

 

Mededelingen 

 

Zegen en wegzending 
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Slotlied: 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  

Gloria in excelsis Deo  

Gloria in excelsis Deo  

 

Lam van God Gij hebt gedragen  

Alle schuld tot elke prijs  

Geef in onze levensdagen  

Peis en vreê kyrieleis  

Gloria in excelsis Deo  

Gloria in excelsis Deo  
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JokoTrees is het jongeren-koor van 

de Emmaüsparochie. Met onze zang 

zorgen wij zo’n acht keer per jaar 

voor een muzikale bijdrage aan een 

viering in de Onze Lieve Vrouwekerk. 

Ons repertoire bestaat uit zowel 

oudere liedjes als ook zeer eigentijdse 

liedjes.  

Wij beleven als jongeren ons geloof door onze wekelijkse 

repetitieavonden, maar ook door het zelf voorbereiden van onze 

vieringen. Door zelf teksten en liederen uit te zoeken of te 

schrijven ben je met leeftijdsgenoten op een leuke manier met je 

geloof bezig. Natuurlijk is plezier zeer belangrijk en is er ook altijd 

tijd voor leuke dingen naast de repetitieavond. 

 

Je kunt meezingen met het koor vanaf je 12e.  

Een maximumleeftijd hebben we niet. Ben je wat ouder en voel je 

je thuis bij ons koor, dan ben je gewoon van harte welkom! 

 

Meld je aan via mail: jokotrees@gmail.com 

Of kom gewoon een keer op een vrijdagavond langs! 

Repetities: vrijdagavond om 19.30 uur in het Emmaüshuis 

 
 

Joko Trees  

wenst u 

Fijne feestdagen 

en een goed 2022 

mailto:jokotrees@gmail.com

