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Medewerkenden aan dit muzikale feest: 
Muziek: pianist Gery Versteegt, organist Teun Kalter,  
en zang door de cantorij en het gelegenheidskoor van de  
Goede Herderkerk o.l.v. Irma Koch 
Lectoren: Gert van Zeben, Jan Thasing, Erna van Schadewijk,  
Parviz Pavlani, Maya Serdarova en Aafke Stoop   
Liturg: ds. Annelies Jans  
Ouderling: Jan van Hell 
Diaken: Fenny Meijer-van Klompenburg 
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Voorwoord  
 
Welkom bij deze bijzondere dienst in de Goede Herderkerk!  
 
Deze kerstmorgendienst heeft de vorm van het 'Festival of Lessons and 
Carols' dat in de Anglicaanse Kerk bekend is geworden. Het eerste 'Festi-
val' werd ontworpen door de bisschop van Truro in 1880, maar grote be-
kendheid heeft deze liturgie gekregen vanaf 1918, door de vieringen in de 
kapel van King’s College in Cambridge. Ook buiten Engeland is dit Festival 
bekend geworden, vooral dankzij de jaarlijkse uitzending door de BBC.  
 
De opzet van onze viering is een serie lezingen uit de Bijbel ('lessons') die 
worden afgewisseld door koorzang en samenzang ('carols'): op deze 
kerstmorgen klinken teksten en liederen over hoop, schepping, vrede, licht, 
geboorte, God-bij-ons en saamhorigheid. De koren en de lectoren spelen in 
deze dienst een belangrijke rol. Engelenzang klinkt uit de kelen van vele 
zangers en zangeressen: de cantorij én een gelegenheidskoor bestaande 
uit muzikale gemeenteleden. En een rij wijze lectoren – steeds iets jonger –
neemt ons mee dwars door de Bijbel, op weg naar het Kind in de kribbe. 
De jongste van de lectoren leert ons als een echt Kerstkind tot slot een 
wijze les over de liefde.   
 
Een inspirerende, muzikale dienst gewenst! 
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Koor neuriet: ‘Stille nacht, heilige nacht’ 
 
We gaan staan 
 
Processielied:  ‘Once in Royal David’s City’  

1 allen, 2 koor, 3 allen, 4 allen, 5 koor en 6 allen 

 
      1.  Once  in   ro - yal   Da - vid’s   ci -   ty    stood    a    low- ly  cat -  tle -  shed, 

      2.    He came down to earth from hea - ven, who   is   God and Lord  of    all, 

 
    1.  where a   mo-ther  laid  her     ba  - by     in      a    man - ger for   his     bed: 

    2.    and His   shel- ter was  a       sta -  ble,   and  His   cra-  dle was    a     stall; 

 
    1.        Ma - ry    was that mo-ther     mild,  Je-sus   Christ her  lit  - tle       child. 

    2.      with the poor and mean and lowly,  lived on  earth our Sa - viour    holy. 

 
     3.   And through all His wond’-rous child-hood,  He would hon-our and o-      bey.    

     4.      For  He    is  our  child-hood’s  pat - tern,  day  by    day like us   He   grew, 

 
    3.  Love and watch the low - ly       mai-den , in   whose gen- tle arms He lay:    

    4.     He was   lit-   tle, weak, and help- less, tears and smiles like us  He    knew: 

 
     3.     Christ-ian child- ren all must   be     mild, o-  bedi-  ent,  good as   He. 

     4.     and   He     feel- eth for our sadness, and He  sha-reth  in     our   gladness. 

 

    5.    And our eyes at last shall see Him, through His own redeeming love, 

              for that Child so dear and gentle is our Lord in heaven above; 

              and He leads His children on to the place where He is gone. 
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      6.      Not in  that poor low - ly       sta - ble,  with    the   ox - en stand- ing  by 

 
     6.    we shall see Him; but   in    heav - en,  set   at   God’s right hand on    high; 

 
     6.   Where like  stars His child-ren crowned all in   white shall wait    a - round. 

 
Kaarsenvers 
Het kerstfeest is begonnen, 
feest van licht en leven. 
De grote kaars geeft ons licht, 
een licht om te krijgen en door te geven. 
 

Bidding prayer (Openingsgebed)  Onze Vader 
 
Blessing (zegening) 
 
Wij gaan zitten 
 
HOOP 
 
Lezing: Jesaja 9:1-6   
 
1
Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het 

donker wonen worden door een helder licht beschenen. 
2
U hebt het volk 

weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij 
de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 

3
Het juk dat op hen 

drukte, 
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, 
zoals Midjan destijds. 

4
Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel 

waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 
5
Een 

kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn  
schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke 
held, Eeuwige vader, Vredevorst. 

6
Groot is zijn heerschappij, aan de vrede 

zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan 
vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij 
zich beijveren, de HEER van de hemelse machten. 
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Carol: lied 466 ‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal’ - 1, 6 en 7 

 
 

6. Koning der volken, heers alom 

 en, eerste van de aarde, kom! 

 Gij hoeksteen, maak ons samen één, 

 verzamel allen om U heen! 

 O kom, o kom, Emmanuël! 

 Verblijd uw volk, uw Israël! 
 

7. Emmanuël, bewijs uw naam! 

 wees uw belofte, neem ons aan, 

 zegen het volk dat vrede wil, 

 maak Israël gerust en stil.  

 O kom, o kom, Emmanuël! 

 Verblijd uw volk, uw Israël! 
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SCHEPPING 
 
Lezing: Genesis 2: 4b-7   
 
In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, 

5
groeide er op de 

aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, 
want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er 
waren geen mensen om het land te bewerken; 

6
wel was er water dat uit de 

aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. 
7
Toen maakte God, 

de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem le-
vensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. 
 
Carol: lied 473 ‘Er is een roos ontloken’  
 

 1.  Er is een roos ontloken 

   uit barre wintergrond, 

   zoals er was gesproken 

   door der profeten mond. 

  En Davids oud geslacht 

   is weer opnieuw gaan bloeien 

   in ’t midden van de nacht. 

 

 2.  Die roos van ons verlangen, 

dat uitverkoren zaad, 

is door een maagd ontvangen 

uit Gods verborgen raad. 

Maria was bereid, 

toen Gabriël haar groette 

in ’t midden van de tijd. 

 

 3.   Die bloem van Gods behagen 

heeft, naar Jesaja sprak, 

de winterkou verdragen 

als allerdorste tak. 

O roos als bloed zo rood, 

God komt zijn volk bezoeken 

in ’t midden van de dood. 

 
  



8 

 

Moment voor jong en ouder 
In het licht van de Paaskaars gaan de kinderen hierna naar de kindernevendienst. 

 
VREDE 
 
Lezing: Micha 4: 1-4   
 
1
Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast 

zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zul-
len daar samenstromen, 

2
machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrek-

ken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal 
ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 
3
Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, over grote en verre naties 

een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 
en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken 
tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. 

4
Ieder zal 

zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opge-
schrikt,  
want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken. 
 
Carol: lied 482 ‘Er is uit ’s werelds duist’re wolken’ - 1 en 2  
 
 1.  Er is uit ’s werelds duistere wolken 

een groot licht stralend opgegaan – 

wie wonen in het diepste donker, 

zij zullen in het zonlicht staan. 

Glorie aan God, de overwinning 

is ongekend, de vreugde groot; 

de aarde jubelt – hoor ons zingen: 

wij delen in een rijke oogst! 

 

 2.  De loden last die op ons drukte, 

 de stang, het juk, ons ongeluk, 

 de zweep, de stok die diep deed bukken, 

 verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk, 

 verbrand de laarzen der soldaten 

 en elke mantel rood van bloed, 

 geen wapentuig meer door de straten – 

 de velden vol van overvloed.  
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LICHT 
 
Lezing: Genesis 1:1-5   
 
1
In het begin schiep God de hemel en de aarde. 

2
De aarde was nog woest 

en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde 
over het water. 
3
God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 

4
God zag dat het licht goed 

was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 
5
het licht noemde hij dag, 

de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De 
eerste dag. 
 
Lezing: Johannes 1: 1-5 
 
1
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was 

God. 
2
Het was in het begin bij God. 

3
Alles is erdoor ontstaan en zonder dit 

is niets ontstaan van wat bestaat. 
4
In het Woord was leven en het leven 

was het licht voor de mensen. 
5
Het licht schijnt in de duisternis en de duis-

ternis heeft het niet in haar macht gekregen. 
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Carol: lied 501 ‘Als een ster in lichte duister’  
 1 allen, 2 koor, 3 en 4 allen  

 
 
 2.  Als een morgen aangebroken, 

  als het licht zonneklaar, 

  roos in de winter, 

  in de woestijn ontloken, 

  als belofte bloeit Gij daar. 

 

 3.  Als een kind tot ons gekomen, 

  zijt Gij ons ongedacht 

  nader, nabijer 

  dan wij ooit durven dromen. 

  Liefde heet uw overmacht. 

 

 4.  Als een woord dat, eens gegeven, 

  nóg de morgen ontbiedt, 

  zegt Gij ons aan 

  de nacht niet meer te vrezen, 

  want uw ster verlaat ons niet. 
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GEBOORTE 

 
Lezing: Lukas 1: 28-31  
 
28

Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, 
de Heer is met je.’ 

29
Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en 

vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 
30

Maar de engel zei 
tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschon-
ken. 

31
Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem 

Jezus noemen.  
 
Carol: ‘The Angel Gabriel’ - 1 koor, 2 allen, 3 koor, 4 allen 
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Lezing: Lukas 2: 4-7 

 
4
Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van 

David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 
5
om zich te 

laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger 
was. 

6
Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 

7
en ze 

bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een 
doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was 
in het nachtverblijf van de stad. 
 
Carols:  
 

 ‘Nu zijt wellekome’ - 1 allen, 2 koor, 3 en 4 allen  
 

 1. Nu zijt wellekome Jezu, lieve Heer; 

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer! 

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer; 

Hier al op dit aard-rijk zijt Gij gezien nooit meer: 

Ky-ri-e-leis 

 

 2. Christe, kyrieleison, laat ons zingen blij, 

 Daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij. 

 Jesus is geboren op de heiligen Kerstnacht 

Van een maged reine, die hoog moet zijn geacht. 

Ky-ri-e-leis 

 

 3.. D’herders op den velde hoorden een nieuw lied 

Dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet: 

Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar; 

Beth’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar, 

Ky-ri-e-leis 

 

 4. D’heilig drie Koon’ghen uit zo verren land. 

Zij zochten onzen Here met offerhand. 

Z’offerden ootmoedelijk myrrh’, wierook ende goud 

Te-eren van den Kinde, dat alle ding behoudt: 

Ky-ri-e-leis 



 ‘The First Noel’ 
         1 allen, 2 koor+refr. allen, 3 allen, 4 koor+refr. allen, 5 en 6 allen 

 
     1.               The     first   No -     el the    an-gels did  say Was to certain poor  

     3.               And       by     the    light    of      that  same star.  Three  wi-se   men  

 
      1.      shep-herds in    fields as  they    lay;     In        fields   whe-re they    lay,        

      3.      ca - me  from     coun  -  try         far.     To        seek   for a    King    was  

 
      1.    keep-ing their sheep  On a    cold win-ter’s night that       was    so    deep: 

      3.    their    in    -      tent,  And to   fol-low  the    star   wher - ev-er   it      went:        

 
           No-    el,    No- el      No-     el,  No-  el,      Born is the King  of   Is  -  ra - el!   
 

  2. Koor: 4. Koor: 

 They looked up and saw a star, This star drew nigh to the northwest; 

 shining in the east, beyond them far;  O’er Bethlehem it took its rest, 

 and to the earth it gave great light,  and there it did both stop and stay 

 and so it continued both day and night:  right over the place where Jesus lay: 

 

 
     5.               Then     en  -  ter’d     in  those   wi-se-man three, Full     re -  v’rent- 

     6.               Then     let     us       all   with     one    ac - cord.   Sing     prai -  ses    

 
      5.     -  ly        up     -     on      their  knee,    And       of -      fer’d     there   in       

      6.        to       our        heav’n -  ly     Lord.    That      hath    ma-de heav’n  and 

 
      5.     his        pre- sence. Their     gold   and     myrrh   and   frank - in -  cense:    

      6.     earth     of     naugt,  And     with    his      blood   man - kind  hath bought:           

 
            No-     el,  No -  el     No -  el,   No -  el,    Born is the King  of   Is  -  ra - el!   



Lezing: Lukas 2: 8-14 
 
8
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hiel-

den de wacht bij hun kudde. 
9
Opeens stond er een engel van de Heer bij 

hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze 
hevig schrokken. 

10
De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom 

jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervul-
len: 

11
vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de 

messias, de Heer. 
12

Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pas-
geboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 

13
En 

plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees 
met de woorden:

14
‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde 

voor alle mensen die hij liefheeft.’ 
 

Carols:  

 ‘Ding Dong’ -  koor 

Ding dong merrily on high,  
the Christmas bells are ringing: 
Ding dong, merrily reply,  
the angel’s voices singing. 
Gloria, Hosanna in excelsis! 
 
 

 lied 481 ‘Hoor, de engelen zingen de eer’  

                 1 allen, 2 koor en 3 allen 

 

    1.  Hoor, de eng’len zingen d’eer 

  van de nieuw geboren Heer! 

  Vrede op aarde, ’t is vervuld: 

  God verzoent de mensen schuld. 

  Voeg u, volken, in het koor, 

  dat weerklinkt de hemel door, 

  zing met algemene stem 

  voor het Kind van Bethlehem!  

  Hoor, de eng’len zingen d’eer  

  van de nieuwgeboren Heer! 
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 2. 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! 

 

   3. 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! 

 
GOD BIJ ONS 

 
Lezing: Openbaring 21: 1-4   
 
1
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en 

de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 
2
Toen zag ik de 

heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God van-
daan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en 
hem opwacht. 

3
Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods 

woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken 
zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.’  
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Carol: ‘Een diepe nacht’ - 1 allen, 2 koor, 3 en 4 allen 
 

 
           1. Een    die  - pe  nacht houdt  Beth -   le  -  hem   in     dro  -   me  -  lo - ze      ban. 

 
 
 2.  Nu ster voor ster de morgen groeit, de dag geboren wordt, 

breekt heel de nacht in zingen uit: Gods glorie wordt gehoord. 

 Hier zingen eng’len hemels de aarde vrede toe. 

 Nog slaapt zij aan het heil voorbij waarvan zij weten moet. 

 

 3.  Het zwijgen van de lange nacht bewaart een stil geheim: 

 hoe God, de mensen toegedaan, als één van hen wil zijn. 

 Zo ongehoord verschenen zo klein en zonder macht, 

 komt Gods genade aan het licht een Kind betrekt de wacht. 

 

 4.  Gezegend Kind van Bethlehem dat onze harten wint, 

 wij bidden dat ook Gij bij ons een onderkomen vindt. 

 De eng’len zingen glorie, de morgen wordt begroet. 

 Het is de echo van hun lied die ons ontwaken doet. 

 

 
De kinderen komen terug in de kerkzaal 
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SAAMHORIGHEID 
 
Lezing: 1 Korintiërs 13: 1-7, 13   
 
1
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de 

liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle 
cimbaal. 

2
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle gehei-

men, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen 
– had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 

3
Al verkocht ik mijn bezittingen om-

dat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon 
ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 
4
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen 

ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 
5
Ze is niet grof en niet zelfzuch-

tig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 
6
ze ver-

heugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.  
7
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. […] 

13
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is 

de liefde. 
 
Carol: lied 477 ‘Komt allen tezamen’  

             1 allen, 2 koor, 3 allen, 4 koor, 6 en 7 allen 
 

  1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 

 komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 

 Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren. 

 Komt, laten wij aanbidden, 

 komt, laten wij aanbidden,  

 komt, laten wij aanbidden, Christus de Heer. 

 

 2. De hemelse eng’len riepen eens de herders 

 weg van de kudde naar ’t schamel dak. 

 Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden! 

 Komt, laten wij aanbidden, 

 komt, laten wij aanbidden,  

 komt, laten wij aanbidden, Christus de Heer. 

 

     3. Het Licht van de Vader, Licht van den beginne, 

 zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 

 goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 

 Komt, laten wij aanbidden, 
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 komt, laten wij aanbidden,  

 komt, laten wij aanbidden, Christus de Heer. 

 
    4.   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, Christus de Heer. 

 

     6.   Zingt, engelkoren, zingt van louter vreugde. 

 Zingt, al gij burgers van ‘t hemels hof: 

 Glorie aan God, in excelsis Deo. 

 Komt, laten wij aanbidden, 

 komt, laten wij aanbidden,  

 komt, laten wij aanbidden, Christus de Heer. 

 

     7.  Kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 

 neem onze liefd’ in genade aan. 

 U, die ons liefhebt, U behoort ons harte. 

 Komt, laten wij aanbidden, 

 komt, laten wij aanbidden,  

 komt, laten wij aanbidden, Christus de Heer. 

 

Slotgebed 
 
Inzameling van de gaven 
De allerkleinsten kunnen nu opgehaald worden uit de oppas 
 
1.- Diaconie: Kerk in Actie/ Kinderen in de knel in Moldavië: 
Voor veel kinderen in het arme Moldavië, is het elke dag donker. Ouders 
proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis ach-
ter waardoor ze niet de zorg krijgen zie ze nodig hebben. De organisatie 
Bethania biedt deze kinderen een veilige plek in twee opvangcentra. Ze 
krijgen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, een goede maaltĳd en 
psychologische begeleiding en therapie. Op langere termĳn betekent dit dat 
zĳ minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en min-
der kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel. 



19 

 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Uitgangscollecte: Wijkkas. 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor een kindertehuis in Moldavië 

BLOEMENGROET - De bloemen uit deze dienst gaan als groet naar: 

- Fam. Nijhof en naar 

- Dhr. en mevr. Spijker 

 

Carol: lied 487 ‘Eer zij God in onze dagen’ - koor en allen 

   1. Eer zij God in onze dagen,  

 eer zij God in onze tijd.  

 Mensen van het welbehagen,  

 roept op aarde vrede uit.  

 Gloria in excelsis Deo,  

 Gloria in excelsis Deo.  

 

    2. 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.  

 

     3. Lam van God, Gij hebt gedragen 

 alle schuld tot elke prijs, 

 geef in onze levensdagen 

 peis en vrêe, kyrieleis. 

 Gloria in excelsis Deo,  

 Gloria in excelsis Deo. 

 
Zegen 

 
 

 


