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OPENINGSRITUS 
 
Intredezang: ‘O kom, o kom Immanuel’ 
t. W. Barnard  / m. T. Helmore 
 
O kom, o kom, Immanuel, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel! 
 
O kom, Gij wortel Isaï, 
verlos ons van de tyrannie, 
van alle goden der eeuw, 
o Herder, sla de boze leeuw. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel! 
 
O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Weest blij, weest blij, o Israël!   
Hij is nabij, Immanuel! 
 
O kom, Gij sleutel Davids, kom 
en open ons het heiligdom; 
dat wij betreden uwe poort, 
Jeruzalem, o vredesoord! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel! 
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O kom, die onze Heerser zijt, 
in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel!  
 
Begroeting en verwelkoming 
 
Schuldbelijdenis 
 

P. Broeders en zusters, 
 belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de 
 heilige Eucharistie goed te  kunnen vieren. 
 

A.  Ik belijd voor de almachtige God 
 en voor u allen dat ik gezondigd heb 
 in woord en gedachte, in doen en laten, 
 door mijn schuld, door mijn schuld, 
 door mijn grote schuld. 
 Daarom smeek ik de heilige Maria altijd Maagd,  
 alle engelen en heiligen en u broeders 
 en zusters voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 
 

P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 
 onze zonden vergeven en ons geleiden tot het 
 eeuwig leven. 
A.   Amen. 
 
Gezang: ‘Heer ontferm U’ 
Uit: Norbertus mis van Jan Vermulst 
  

Heer, ontferm U. (2x) 
Christus, ontferm U. (2x)  
Heer, ontferm U. (2x) 
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Gebed 
 

P. Heer onze God, 
altijd zijt Gij bezorgd om ons geluk. 
Geduldig en getrouw bereidt Gij uw volk voor 
op de komst van de Heiland. 
Doorbreekt onze onmacht, ontsluit ons hart; 
dat wij onbevangen Hem herkennen 
die midden onder ons zal komen; 
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.  
Die met U leeft en heerst 
in de eenheid van de heilige Geest,  
God, door de eeuwen der eeuwen. 

A. Amen. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
EERSTE LEZING    Jes. 35, 1-6a. 10 
 

Uit de Profeet Jesaja 
 

Zo spreekt de Heer 
“Woestijn en steppe zullen zich verheugen,  
jubelen en bloeien de dorre vlakte. 
Pronken zal zij met lelies, 
van blijdschap jubelen en juichen. 
De glorie van de Libanon valt haar ten deel,  
de luister van Karmel en Sjaron. 
Zij zullen de glorie van de Heer aanschouwen,  
de luister van onze God. 
Maak slappe handen sterk, 
geef kracht aan knikkende knieën. 
Spreek tot allen die de moed verloren hebben: 
Vat moed en vrees niet: 
Uw God komt om de wraak te voltrekken, 
God komt om te vergelden en om u te redden.” 
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Dan gaan de ogen van de blinden weer open 
en zullen de oren van de doven geopend worden.  
De lamme zal springen als een hert 
en jubelen zal de tong van de stomme.  
Die door de Heer verlost zijn, zullen weer terugkeren. 
Jubelend komen zij naar Sion,  
hun hoofden omgeven met eeuwige vreugde.  
Zij zullen vreugde verkrijgen en blijdschap 
en pijn en gejammer nemen de vlucht. 
 

Woord van de Heer - Wij danken God 
 
Tussenzang: Psalm 146 III: ‘Kom toch Heer om ons te redden’ 
t. A. Bronkhorst / m. I. Thevelein 
 

Refrein: 
Kom toch Heer om ons te redden. 
 

De Heer doet altijd zijn woord gestand,  
verdrukten verschaft Hij recht.  
De Heer geeft brood aan wie honger heeft,  
gevangenen geeft Hij de vrijheid.     - refrein  
 

De ogen van blinden opent de Heer, 
gebrokenen richt Hij weer op.  
De Heer bemint de rechtvaardigen, 
de Heer behoedt de ontheemden.          - refrein 
 

De Heer geeft wees en weduwe steun,  
maar zondaars laat Hij verdwalen.  
De Heer is koning in eeuwigheid, uw God,  
Sion, heerst over alle geslachten.      - refrein 
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TWEEDE LEZING    Jak. 5, 7-10 
 

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus 
 

Broeders en zusters, 
Hebt geduld tot de komst van de Heer. 
De boer die uitziet naar de heerlijke vrucht van zijn land,  
kan alleen maar geduldig wachten, 
totdat de winter- en voorjaarsregens gevallen zijn.  
Ook gij moet geduldig zijn en moedig, 
want de komst van de Heer is nabij.  
Klaagt elkaar niet aan ; 
dan valt ge zelf onder het oordeel.  
Denkt eraan 
de rechter staat al voor de deur.  
Broeders en zusters, 
neemt een voorbeeld aan de lijdzaamheid  
en het geduld van de profeten, 
die gesproken hebben in de naam van de Heer. 
 

Woord van de Heer - Wij danken God 
 
Vers voor het Evangelie  Jes. 61, 1 (cf. Lc. 4, 18) 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 

De Geest des Heren is over Mij gekomen 
om aan armen de Blijde Boodschap te brengen. 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
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EVANGELIE     Mt. 11, 2-11 
 

D.  De Heer zij met u.   A.       En met uw geest.     
D. Lezing uit het heilig evangelie van  
 onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. 
A. Lof zij U, Christus. 
 

In die tijd hoorde Johannes in de gevangenis  
over de werken van de Christus 
en hij liet Hem door zijn leerlingen de vraag stellen  
“Zijt Gij de komende, of hebben wij een ander te verwachten?” 
Jezus antwoordde hun 
“Gaat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet  
blinden zien en lammen lopen, 
melaatsen genezen en doven horen, doden staan op 
en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd.  
Gelukkig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.” 
Toen zij vertrokken waren, 
begon Jezus tot de menigte te spreken over Johannes:  
“Waar zijt gij in de woestijn naar gaan zien? 
Naar een riethalm door de wind bewogen?  
Waar zijt gij dan wél naar gaan zien?  
Naar iemand in verfijnde kleding? 
Die verfijnde kleding dragen 
zijn te vinden in de paleizen der koningen.  
Waartoe zijt gij dan uitgetrokken? Om een profeet te zien? 
Inderdaad, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet!  
Hij is het over wie geschreven staat: 
Zie, Ik zend mijn bode voor U uit 
die de weg voor uw komst zal bereiden.  
Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, 
is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper.  
Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen groter dan hij.” 
 

Acclamatie na het evangelie: 
Gezongen: 
Zo spreekt de Heer - Wij danken God 
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Preek 
 
Zegening van de kerstkribjes met zegeningsgebed 1 
 

P. God, heilige Vader,  
 uw liefde voor de mensen is zo groot  
 dat Gij uw eniggeboren Zoon gezonden hebt, 
 die uit U geboren is vóór alle tijden.  
 Wij bidden U: 
 zegen deze kerstkribbe 
 die vreugde zal brengen in het christelijk gezin.  

Laat deze uitbeelding  
van het mysterie van de menswording  

 het geloof van ouders en volwassenen ondersteunen,  
 de hoop van kinderen doen herleven  
 en in allen de liefde doen toenemen.  
 Dat vragen wij U  
 door Jezus, uw veelgeliefde Zoon, 
 die ons door zijn dood en verrijzenis heeft verlost  
 en blijvend onze voorspreker is bij U.    
A. Amen. 
 
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, 

                                                 
1 Uit Klein Rituale nummer 846. Paus Paulus VI heeft het gebruik van deze 
zegening ingesteld. Dit kan gebeuren op de derde of vierde zondag van de 
Advent. In Rome worden voor deze zegening kinderen uit alle parochies 
uitgenodigd bij de Sint Pieter. De zegening van de kerstkribbe in de kerk kan 
ook plaatsvinden tijdens de nachtmis met Kerstmis. Het zegeningsgebed is 
van paus Paulus VI. 
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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, 
van daar 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.  
 
Voorbede en acclamatie 
 

Na elke bede wordt gezongen: 
God van liefde, ontferm u over ons,  
ontferm U, ontferm U over ons. 
 

Lector leest de laatste bede van de voorbede. 
Koor zingt de acclamatie. 
 

P. Wij bidden voor de intenties van deze Eucharistieviering: 
 

Lector met de intenties van onze eigen parochie 
 

L. En tevens bidden wij voor de intenties die ons zijn 
 aangereikt via het KRO-pastoraat: 
 

Hier komen de toegezonden gebedsintenties van het KRO-pastoraat. 
 

L. En we bidden voor de overledenen van wie de namen ons 
 via het KRO-pastoraat zijn toevertrouwd. 
 

Hier komt de rol met namen van de overledenen via het KRO-
pastoraat. 
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DIENST VAN DE EUCHARISTIE 
 
Gereed maken van de gaven / aankondiging collecte 
 

Het altaar wordt nu gereedgemaakt voor de viering van de 
Eucharistie. Met de gaven van brood en wijn verzamelen wij uw 
gaven in de collecte. De collecte is voor onze eigen parochie-
gemeenschap en bisdom. Hartelijk dank voor uw gaven! 
 

U die thuis met ons meeviert, kunt zich bij de offerande 
aansluiten door een gift over te maken aan het KRO-pastoraat te 
Hilversum. Alle informatie hierover vindt u op teletekst pagina 
325. 
 
Offerandelied: ‘Rorate cӕli désuper’ 
 

Refrein: 
Roráte cӕli désuper, et núbes plúant jústum. 
 

Ne irascáris Dómine, ne ultra memíneris iniquitátis: 
ecce cívitas Sáncti fácta est desérta: Síon desérta 
fácta est: Jerúsalem desólata est: dómus sanctificatiónis 
túӕ et glóriӕ túӕ, ubi lauda-vérunt te pátres nóstri. - refrein 
 

Peccávimus, et fácti súmus tamquam immúndus nos, et 
cecídimus quasi fólium univérsi: et iniquitátes nóstrӕ  
quasi véntus abstulérunt nos: abscondísti fáciem túam 
a nobis, et allisísti nos in mánu iniquitátis nóstrӕ.   - refrein 
 

Víde Dómine afflictiónem pópulitúi, et mítte 
quem missúrus es: emítte Agnum dominatórem térrӕ, 
de Pétra desérti ad móntem fíliӕ Síon: ut áuferat 
ípse júgum captivitátis nóstrӕ.            - refrein  
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Vertaling: 
 

Refrein: 
Dauwt, hemelen, van boven, 
gij, wolken, regent de Rechtvaardige. 
 

Wees niet langer vertoornd, o Heer, 
gedenk niet langer onze ongerechtigheid. 
Zie, de stad van de Heilige is verlaten geworden, 
Sion is verlaten geworden; 
Jerusalem ontvolkt, 
het huis van uw heiliging en uw heerlijkheid, 
waar onze vaderen U lofliederen zongen.  - refrein 
 

We hebben gezondigd en zijn als een onreine geworden 
en allen zijn wij als bladeren afgevallen, 
en onze zonden hebben ons als de wind weggeblazen. 
U hebt uw aangezicht verborgen voor ons 
en ons verpletterd door de zwaarte van onze schuld. 
       - refrein 
Zie, Heer, de ellende van uw volk, 
en zend Hem die Gij ons zenden zult; 
Zend het Lam, de Beheerser van de aarde, 
van de rots in de woestijn naar Sion’s dochter, 
opdat Hij het juk van onze gevangenschap wegneme. 
       - refrein 
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Om aanvaarding van de gaven 
 

P.  Bidt broeders en zusters, dat mijn en uw offer 
   aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader. 
A.  Moge de Heer het offer uit uw handen aan- 
   nemen tot lof en eer van zijn naam en tot 
   welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 
 
Gebed over de gaven 
 

P. Heer,  
hier zijn onze gaven, 
het brood en de wijn. 
Maak dat wij onszelf geven in toewijding aan U, 
zoals Gij U aan ons schenkt bij de komst van uw Zoon, 
Jezus Christus, onze Heer. 

A. Amen. 
 
Prefatie 
 

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 I van de Advent 
 

P. 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. 

  

Die, toen Hij eertijds kwam, kwetsbaar en klein, 
 het werk van uw genade heeft voltooid, 

en vlees geworden is 
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en voor ons allen open heeft gedaan 
die deur naar een geluk dat eeuwig duurt, 
een land dat Hij beloofd heeft en ons geven zal; 
nù nog zien wij allen naar die toekomst uit, 
vol hoop en vastberaden; 
ooit zullen wij er binnengaan en wonen 
wanneer Hij komt in heerlijkheid voorgoed. 
 

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: 
 

Gezang: ‘Heilig, heilig, heilig …’ 
Uit: Norbertus mis van Jan Vermulst 
 

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 IIIB 
 

P. Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping 
moet U wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht 
van de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen 
te brengen uit alle naties en rassen en talen; want van oost 
tot west moet door een zuivere offergave hulde worden 
gebracht aan uw Naam.  

 

Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U 
toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen 
door uw Geest en ze Lichaam en  Bloed te doen zijn van 
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij 
deze geheimen vieren. 
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Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij brood 
en sprak daarover het dankgebed om uw Naam te ver-
heerlijken. Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn 
leerlingen en zei:  
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN 
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een ze-
genbede om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem 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. 
 

K.+A. Acclamatie 
m. / B. Bartelink 

  

 Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die 
 ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis. 
 

P. Daarom Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven 
van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing 
aan uw rechterhand; zo staan wij vol verwachting open 
voor zijn wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit 
offer aan, zo levend en heilig.  

 

Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van 
uw kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens 
dood Gij ons met U verzoend hebt. Geef dat wij mogen 
worden verkwikt door het nuttigen van zijn Lichaam en 
Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest opdat men ons in 
Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. 
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Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: 
dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd 
hebt, samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van 
God; met de heilige Jozef, haar bruidegom; samen met uw 
apostelen en martelaren, en met allen die in uw heerlijk-
heid zijn en daar voor ons bidden. 

 

Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen 
toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is 
gegeven opdat wij met U worden verzoend. Maak uw volk, 
onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof: samen 
met uw dienaar Franciscus, onze paus en Johannes, onze 
bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel 
het gelovige volk dat Gij U hebt verworven.  

 

Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen 
van deze gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de 
Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw 
kinderen van overal bijeen.  
 

Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die 
U lief waren en die van hier zijn heengegaan, genadig 
binnen in uw rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te mogen 
zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van 
uw heerlijkheid, door Christus onze Heer.  
In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld. 
 

Gezongen: 
Door Hem en met Hem en in Hem, - Amen. 
zal uw Naam geprezen zijn, Heer  
onze God, almachtige Vader,  - Amen. 
in de eenheid van de heilige Geest,  
hier en nu en tot in eeuwigheid.  - Amen. 
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COMMUNIERITUS 
 
Onze Vader 
 

Gezongen: 
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 schulden, 
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, 
 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. 
 

A. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de  
heerlijkheid in eeuwigheid. 
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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. 
 

D.  Wenst elkaar de vrede. 
 
Communiezang: “Lam Gods” 
Uit: Norbertus mis van Jan Vermulst 
 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. (2x) 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
geef ons de vrede.  
 
Uitnodiging voor de communie 
 

P.  Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.       
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld: 

 

A.  Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,          
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond        
 worden. 

 

Gebed voor de geestelijke communie verschijnt in beeld in de 
uitzending. 
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Communielied: ‘Ave Maria’ 
m. J. Haagh 
 

Ave Maria, ave Maria, Ave Maria, 
gratia plena, Dominus tecum, 
benedicta tu in mulieribus. 
Et benedictus fructus ventris tui 
fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, 
sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis 
ora pro nobis peccatoribus, 
peccatoribus, ora pro nobis peccatoribus, 
nunc et in hora mortis nostræ, 
nunc et in hora mortis nostræ. 
Amen, Amen. 
 
Vertaling: 
 

Wees gegroet Maria, 
vol van genade. 
De Heer is met U. 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. 
En gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria, Moeder van God, 
bid voor ons, zondaars, 
nu en in het uur van onze dood. 
Amen. 
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Gebed na de communie 
 

P. Heer,  
de schepping toont uw goedheid zonder maat. 
Doe ons in al wat wij geven en wat ons gegeven wordt, 
uw gaven zien. 
Heb geduld met onze aarzeling, met onze vergissingen. 
Breek niet wat in ons geknakt is; 
doof niet wat in ons nog smeult, 
maar kom ons tegemoet en help ons. 
Door Christus onze Heer. 

A. Amen. 

SLOTRITUS 
 
Wegzending en zegen 
 

Gezongen: 
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. 
 

A. 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. Ga dan heen in die vrede: 
   Vader, Zoon  en heilige Geest. 
 

A. Amen, Amen, Amen. 
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Slotlied: ‘Nu daagt het in het Oosten’ 
t. J. Riemenst / m. M. Vulpius 1609 
 

Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 

De duisternis gaat wijken 
van d’eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 

Zij, zie gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten - 
begroeten ’t morgenrood. 
 

De zonne, voor wier stralen 
het nacht’lijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus ’t eeuwig licht! 
 

Reeds daagt het in het oosten, 
Het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
Orgelspel 
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