
Liedbijlage Kerstnachtmis – 24 december 2021 - Basiliek Sint-Jan 
Celebrant: Pastoor J. van Velthoven, kapelaan R. Rojas, diaken P. Hoefnagels, A. Buijs (pw) 

muzikale verzorging:  leden van het gemengdkoor koor Sint-Jan, o.l.v. F. Bullens & Jan 
Willems (orgel) 

 
VÓÓR HET BEGIN VAN DE VIERING: 
 
Praeludium: Nunn komm der Heiden Heiland – J.S. Bach (1685 – 1750) 
 
Koorzang: Kom tot ons, de wereld wacht 
1 Kom tot ons, de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht. 
Licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria 's kind. 

2  Kind dat uit uw kamer klein, 
als des hemels zonneschijn 
op de aarde wordt gesteld, 
gaat uw weg zoals een held. 
 

3  Gij daalt van de Vader neer 
tot de Vader keert Gij weer, 
die de hel zijt doorgegaan 
en hemelwaarts opgestaan. 

4  Uw kribbe blinkt in de nacht 
met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht 
waarvoor al het duister zwicht. 

5 Lof zij God in 't hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 

 

 
Koorzang: Stille nacht 
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. 

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’ . 

3. Stille nacht, heilige nacht, 
Herders zien ’t eerst uw pracht; 
Door der eng’len, alleluia 
Galmt het luide van verre en na: 
Jezus, de Redder ligt daar. 

 
INTREDEZANG: Wij komen tezamen 
Refrein: Venite adoremus, venite adoremus. Venite adoremus, Dominum! 
1. Wij komen tezamen onder sterreblinken,  
een lied moet weerklinken voor Bethlehem. 
Christus geboren, zingen d’englen koren. 
 

2. Drie wijzen met wierook kwamen er van verre,  
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem.  
Herders en wijzen komen Jezus prijzen. Refrein 
 

3. Ook wij uitverkoren mogen U begroeten  
en kussen uw voeten, Emmanuel.  
Wij willen geven: hart en geest en leven. Refrein 

 

 
KYRIE EN GLORIA: Missa nr. 2 in G – D167 – Fr. Schubert (1797 – 1828) 
 
ANTWOORDPSALM: uit psalm 96  
Refrein: Heden is ons een Redder geboren, Christus de Heer. 
1. Zingt voor de Heer een nieuw gezang, 
zingt voor de Heer, alle landen. 
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam, 
verkondigt zijn heil alle dagen. 
 

2. Meldt aan de naties zijn heerlijkheid, 
zijn wondere daden aan alle volken. 
Dan straalt de hemel en jubelt de aarde, 
de zee neuriet mee met al wat daar leeft. 
 

3. De velden zwaaien met al hun gewassen, 
de woudreuzen buigen hun kruin. 
Zij juichen de Heer toe, omdat Hij komt,  
Hij komt als koning der aarde.  
 

4. Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren, 
de volkeren eerlijk en trouw. 
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ALLELUIA 
Vz: Ik verkondig u een tijding van vreugde:  
Heden is u een redder geboren, Christus de Heer. Alleluia. 
 
ACCLAMATIE VOORBEDE: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed 
 
TIJDENS HET BEREIDEN VAN DE GAVEN: 
Minuit Chrétien – mel. Adolphe Adam (1803-1856). t. Placide Cappeau (1808-1877). 
 
SANCTUS & AGNUS DEI Missa nr. 2 in G – D167 – Fr. Schubert (1797 – 1828) 

TIJDENS DE COMMUNIE : In dulci jubilo – D. Buxtehude (1637 – 1707) 
 
Slotlied: Nu zijt Wellekome 
1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 

 

 
Postludium Maarschalkerweerdorgel: Noël X – C. d’Aquin (1694 – 1772) 
 
 

De Catharinaparochie wenst u Zalig Kerstfeest! 
 

Een mens van vrede zoeken wij, 
een mens als God. Wie is als Hij? 

De hemel kiest het kleine, 
waaruit de naam des Heren groeit 

en vrede op de aarde bloeit. 
Hij brengt ons in het reine. 

 
Het rijk van vrede maakt ons vrij. 

De Zoon van God voert heerschappij, 
zal duisternis verlichten. 

Gods rijk komt met gerechtigheid 
van nu aan tot in eeuwigheid; 
de machten moeten zwichten! 

              
 
 
 

COLLECTE 


