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PLECHTIGE AANKONDIGING VAN DE GEBOORTE
(Uit het Romeins Martyrologium)

de annunciatie, de aankondiging van de geboorte aan Maria
Diaken:

Vijfentwintig december. De 21e dag na de nieuwe maan.

Cantores: Na de Schepping der wereld, toen God in den beginne de
hemel geschapen had en de aarde, verliepen er
vijfduizendhonderdnegenennegentig jaren.
Na de zondvloed vervolgens
tweeduizendnegenhonderdzevenenvijftig jaren.
Na de geboorte van Abraham waren er tweeduizendvijftien
jaar verlopen.
Na Mozes en de uittocht van Israël uit Egypte, waren er
vijftienhonderdtien jaar voorbij gegaan.
Na de zalving van David tot Koning duizendtweeëndertig
jaren.
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Na vijfenzestig weken van jaren volgens Daniëls boek der
Voorspelling.
Na de stichting van Rome als stad
zevenhonderdtweeënvijftig jaren.
In het tweeënveertigste regeringsjaar van Octavianus
Augustus, toen heel de wereld in vrede verkeerde, in het
zesde tijdperk der aarde, werd JEZUS CHRISTUS, Gods
Zoon van eeuwigheid, uit verlangen door zijn geboorte de
wereld te wijden, van de Heilige Geest ontvangen;
Toen negen maanden na de ontvangenis waren voorbij
gegaan, is Hij in Bethlehem van Juda geboren, uit de
maagd Maria, mens geworden.
Zo werd geboren onze Heer Jezus Christus in ons lichaam.
INTOCHTSPROCESSIE
Wij komen tezamen (Adeste Fideles / bew. Maurice Pirenne)
Wij komen tezamen onder 't sterreblinken
een lied moet weerklinken voor Bethlehem:
Christus geboren zingen d'engelen koren.
Refrein:

Venite adoremus (3x)

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre,
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem.
herders en wijzen komen Jezus prijzen.
refrein
Ook wij uitverkoren mogen U begroeten
En kussen uw voeten, Emmanuël.
Wij willen geven hart en geest en leven.
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refrein

KRUISTEKEN EN BEGROETING
Bisschop: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Allen:
Amen.
Bisschop: Vrede zij u.
Allen:
En met uw geest.
INLEIDING OP DE VIERING
Bisschop: Na deze plechtige intocht gaan wij nu de Eucharistie van de
kerstnacht vieren. Door alle maatregelen die in ons land
van kracht zijn in deze tijd van de coronapandemie zijn wij
helaas genoodzaakt deze kerstnacht te vieren in een lege
kerk en is onze bijzondere kerststal gesloten. Vanuit deze
eeuwenoude kathedraal van ‘s-Hertogenbosch weten we
ons verbonden met velen in Nederland en Europa. Ondanks
alle beperkingen vieren wij de geboorte van Christus. God
is mens geworden. Dat wij deze nacht in geloof, hoop en
liefde met elkaar verbonden zijn. In deze zware coronatijd
mogen we ons bemoedigd weten door de woorden van paus
Franciscus die ik recent uit Rome mocht ontvangen en aan
u wil voorlezen.
SCHULDBELIJDENIS
Bisschop: Broeders en zusters,
belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.
Bisschop:
Allen:
Bisschop:
Allen:

Heer, ontferm U over ons.
Wij hebben gezondigd.
Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
En schenk ons uw heil.

Bisschop: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
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Allen:

onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig
leven.
Amen.

KYRIE en GLORIA
Uit de Missa Ad Modum Tubae (Albert de Klerk)

Maria bezoekt Elisabeth
GEBED
Bisschop: Laat ons bidden.
Heer onze God,
niemand heeft U ooit gezien.
In uw Zoon Jezus zijt Gij ons nabij gekomen;
Hij is uw licht in de duisternis,
ons heil en onze vrede.
Open ons hart
om van deze vreugde mee te delen
aan ieder mens van goede wil.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon . . .
Allen:

Amen.
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EERSTE LEZING

Jes. 9, 1-3.5-6

Uit de profeet Jesaja
Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht; een licht straalt
over hen die wonen in het land van doodse duisternis. Gij hebt hun
blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot. Voor uw Aanschijn zijn
zij vol vreugde, een vreugde als die om de oogst, als die van mensen
die jubelen bij het verdelen van de buit. Want het juk dat zwaar op het
volk drukte, de stang op hun schouders, en de stok van hun drijvers, Gij
hebt ze stuk gebroken als op de dagen van Midjan. Want een kind is ons
geboren, een Zoon werd ons geschonken: Hem wordt de macht op de
schouders gelegd en men noemt Hem: Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige Vader, Vredevorst. Een grote macht en een onbeperkte
welvaart zullen toevallen aan Davids troon en aan zijn koninkrijk, zodat
het gegrondvest zal zijn en stevig gebouwd op recht en gerechtigheid
van nu af tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer der hemelse machten
brengt het tot stand. Woord van de Heer.
Allen:

Wij danken God.

ANTWOORDPSALM
Refrein:

uit psalm 98

(Herman Strategier)

Licht straalt heden over ons: de Heer is geboren.

Zingt voor de Heer een nieuw lied, want wonderen heeft Hij gedaan;
triomf heeft zijn hand Hem gebracht, overwinning zijn heilige arm.
De Heer openbaarde zijn heil; Hij heeft voor de ogen der volken
onthuld zijn gerechtigheid; zijn goedheid, zijn trouw, bleef Hij jegens
het huis Israël indachtig.
Juich, aarde alom, voor de Heer, juich aarde alom, voor de Heer, zet
de zang in, speelt op de snaren, juich, aarde alom, voor de Heer.
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TWEEDE LEZING

Tit. 2,11-14

Uit de brief van de heilige Apostel Paulus aan Titus
Dierbare, de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op
aarde verschenen. Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te
verzaken en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd,
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de
openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus
Jezus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot zijn eigen volk, gereinigd van
zonde, vol ijver voor alle goeds. Woord de Heer.
Allen:

Wij danken God.

Allen gaan staan

ALLELUIA

(Gregoriaans)

Alleluia. Dominus dixit ad me: Filius meus es tu, ego hodie genui te.
Alleuia.
Alleluia. De Heer sprak tot Mij: Gij zijt mijn Zoon. Ik heb U heden
verwekt. Alleluia.

EVANGELIE
Diaken:
Allen:
Diaken:
Allen:

Lc. 2, 1-14

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.
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In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, dat er een
volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling
had voor het eerst plaats toen Quirinius landvoogd van Syrie was. Allen
gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad om zich te laten inschrijven.
Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van
David, ging hij van Galilea uit de stad Nazaret naar Judea naar de stad
van David, Bethlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met
Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven, brak
het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht haar zoon ter
wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde Hem neer
in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. In de
omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de
nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor
hen en zij werden omstraald door de glorie des Heren, zodat zij door
grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: "Vreest niet,
want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is
voor het hele volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer,
in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het
pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe."
Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden: "Eer aan God in den hoge en op aarde
vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft." Woord van de
Heer.
Allen:

Wij danken God.

De geboorte te Bethlehem
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HOMILIE
GELOOFSBELIJDENIS
Credo in unum Deum. Patrem
omnipotentem, factorem caeli et
terrae, visibilium omnium et
invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum
Christum, Filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante
omnia saecula. Deum de Deo,
lumen de lumine, Deum verum
de Deo vero. Genitum non
factum, consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et
propter nostram salutem
descendit de caelis.
ET INCARNATUS EST DE
SPIRITU SANCTO EX MARIA
VIRGINE: ET HOMO FACTUS
EST.
Crucifixus etiam pro nobis sub
Pontio Pilato passus et sepultus
est.
Et resurrexit tertia die secundum
Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria
iudicare vivos et mortuos, cuius
regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex
Patre Filioque procedit.

Ik geloof in één God, de
almachtige Vader. Schepper van
hemel en aarde, van al wat
zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God, vóór
alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht, ware
God uit de ware God. Geboren,
niet geschapen, één in wezen met
de Vader, en dóór wie alles
geschapen is. Hij is voor ons
mensen, en omwille van ons heil
uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen
door de Heilige Geest uit de
maagd Maria, en is mens
geworden. Hij werd voor ons
gekruisigd, Hij heeft geleden
onder Pontius Pilatus en is
begraven. Hij is verrezen op de
derde volgens de Schriften . Hij
is opgevaren ten hemel: zit aan
de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in
heerlijkheid om te oordelen
levenden en doden. En aan zijn
rijk komt geen einde. Ik geloof in
de heilige Geest, die Heer is en
het leven geeft; die voortkomt uit
de Vader en de Zoon; die met de
Vader en de Zoon tezamen wordt
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Qui cum Patre et Filio simul
adoratur et conglorificatur: qui
locutus est per prophetas.
Et unam sanctam catholicam et
apostolicam ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et exspecto
resurrectionem mortuorum et
vitam venturi saeculi. Amen.

aanbeden en verheerlijkt; die
gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel tot
vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de
doden en het leven van het
komend rijk. Amen.

VOORBEDE
Bisschop: Heer God, wil luisteren naar onze gebeden nu wij rond uw
Woord en Sacrament zijn samengekomen:
Goede God,
Geef de leiders van Kerk en wereld Uw wijsheid
om goed en rechtvaardig te zijn voor iedereen,
vooral de mensen die weerloos zijn:
voor kinderen en ouderen, voor armen en vreemdelingen.
Laat ons bidden:
Schola en
Allen:
Luister Heer, ontferm U over ons.
Lector:

Goede God,
In deze donkere nacht bidden we
om vrede voor onze wereld die zó kwetsbaar is.
We bidden voor de brandhaarden van oorlog en geweld.
We bidden voor alle mensen die getroffenen zijn door de
coronapandemie
en voor hen die werken in de gezondheidszorg.
Laat ons bidden:
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Schola en
Allen:
Luister Heer, ontferm U over ons.
Lector:

Goede God,
In deze stille nacht bidden we
om vrede in ons eigen hart, dat soms bitter en
teleurgesteld is.
Maak ons hart klein en zacht, zodat wij Uw stille stem
kunnen verstaan, die helpt om tegenstellingen te
verkleinen, verzoening te brengen en elkaar te vergeven.
Laat ons bidden:

Schola en
Allen:
Luister Heer, ontferm U over ons.
Lector: Goede God,
In deze heilige nacht bidden we
om vrede voor alle mensen die ziek of angstig of eenzaam
zijn. Geef ons iets van Uw licht,
dan brengen wij het bij mensen die het nodig hebben.
Laat het Licht van Kerstmis schijnen over álle mensen,
en aan iedereen nieuwe hoop geven.
Laat ons bidden:
Schola en
Allen:
Luister Heer, ontferm U over ons.
Bisschop: Vader hoor onze gebeden, ook de intenties van ons eigen
hart en wil ons verhoren op voorspraak van Maria. Door
Christus onze Heer. Amen.
COLLECTE
Tijdens de offerande worden op het altaar de gaven van brood en wijn
bereidt. U kunt zich in deze offerande aansluiten in uw gaven voor de
collecte. Deze collecte komt ten goede aan de instandhouding van de
kathedrale basiliek van Sint-Jan en voor het pastorale werk van onze
parochie in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch.
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U kunt via onderstaande QR-code uw bijdrage overmaken of via het
banknummer: NL24 INGB 0656 4387 46 van de Parochie
H. Johannes Evangelist – Sint-Jan te ’s-Hertogenbosch.
Veel dank voor uw bijdrage!

OFFERANDE-ZANG
Stille Nacht (Frans Gruber / bew. Maurice Pirenne)
Stille nacht, heilige nacht,
alles slaapt, sluimert zacht.
Eenzaam waakt het Hoogheilige paar,
lieflijk Kindje met goud in het haar,
sluimert in hemelse rust
sluimert in hemelse rust.
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',
Jezus van Uwe geboort'.
Stille nacht, heilige nacht,
herders zien 't eerst Uw pracht;
door der eng'len alleluja
galmt het luide van verre en na:
Jezus de Redder ligt daar,
Jezus de Redder ligt daar.
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aanbidding der Wijzen
OPROEP TOT GEBED
Bisschop:

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer
aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.

Allen:

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.

GEBED OVER DE GAVEN
Bisschop:

Heer, aanvaard deze gaven van brood en wijn
als een teken van onze dankbaarheid
en onze wederliefde. Want Gij hebt ons het eerst
bemind in Jezus Christus, uw mensgeworden Zoon,
die met U leeft in eeuwigheid.

EUCHARISTISCH GEBED
Bisschop:
Allen:
Bisschop:
Allen:

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
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Bisschop: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Allen:
Hij is onze dankbaarheid waardig.
Heilige Vader, almachtige 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. Gij hebt uw heerlijkheid
ontvouwd voor onze ogen, nieuw licht is opgegaan, uw Woord is
vlees geworden; zichtbaar zijt Gij geworden, onze God, in Hem, -naar
U gaat ons verlangen, onze liefde, naar U die nog verborgen zijt.
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:
Sanctus uit de Missa Ad Modum Tubae (Albert de Klerk)
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cæli
et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in
nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Allen gaan staan
Gij zijt waarlijk heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig
dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons
worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam
Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn
leerlingen met deze woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:
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
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DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. Verkondigen wij het mysterie van

het geloof.
Allen:

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze
beker, verkondigen wij de dood des Heren tot Hij komt.

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U, omdat Gij ons waardig
keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten.
Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U,
dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde.
Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar
liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus, onze paus en
Gerardus, onze bisschop, Robertus zijn hulpbisschop en allen die uw
heilig dienstwerk verrichten.
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop
der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg.
Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.
Wij vragen U: ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de
maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef haar
bruidegom, met de apostelen, en alle heiligen die hier eens leefden in
uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig
te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus uw Zoon.
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.
Schola:
Allen:
Schola en allen:

Amen, amen.
Amen, amen.
Amen, amen.
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COMMUNIERITUS
Bisschop: Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati,
audemus dicere:
Allen:

Pater noster, qui es in cælis, sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cælo
et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.

Bisschop: 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.
Allen:

Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in sæcula.

Bisschop: 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. Amen.
Bisschop: De vrede des Heren zij altijd met U.
Allen:
En met uw geest.
Diaken: Wenst elkaar de vrede.
AGNUS DEI
Uit de Missa Ad Modum Tubae (Albert de Klerk)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
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UITNODIGING TOT DE H. COMMUNIE
Bisschop: Zalig zij, die genodigd zijn aan de Maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Allen:
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt.
maar spréék en ik zal gezond worden.

de vlucht naar Egypte
COMMUNIE-GEZANGEN
1. Hodie Christus natus est

(Jan Pieterszoon Sweelinck)

Hodie Christus natus est: Noé, Noé, Noé.
hodie Salvator apparuit, alleluia.
Hodie in terra canunt Angeli, laetantur Archangeli,
Noé, Noé, Noé. Hodie exsultant justi, dicentes: Gloria in exselsis Deo,
Alleluia. Noé, Noé, Noé.
Heden is Christus geboren. Heden is de Verlosser verschenen.
Heden zingen de engelen op aarde en verheugen zich de aartsengelen.
Heden juichen de vromen, zeggend: Glorie aan God in den hoge,
alleluia.
2. Est ist ein Ros Entsprungen

(Michael Praetorius)

Es ist ein Ros' entsprungen aus einer Würzel zart;
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wie uns die Alten sungen von Jesse kam die Art und hat ein Blümlein
bracht, mitten im kalten Winter wohl zu der halben Nacht.
Das Röslein, das ich meine, davon Jesaias sagt; hat uns gebracht
alleine Marie, die reine Magd: aus Gottes ew'gem Rat hat sie ein Kind
geboren wohl zu der halben Nacht.
Das Blümelein so kleine, das duftet uns so süss; mit seinem hellen
Scheine vertreibts die Finsternis. Wahr'r Mensch und wahrer Gott,
wahr'r Mensch und wahrer Gott, wahr'r Mensch und wahrer Gott,
hilft uns aus allem Leide rettet von Sünd' und Tod.

GEBED NA DE COMMUNIE
Bisschop: Heer onze God,
het werk dat Gij verricht in Jezus, uw geliefde Dienaar,
mogen wij tot voltooiing brengen.
Gesterkt door deze gaven, vragen wij U:
zend ons in deze wereld om van uw liefde te getuigen
en mee te werken aan de verbreiding van uw Rijk.
Door Christus onze Heer.
Allen:

Amen.

SLOTWOORD
Bisschop: Broeders en zusters: vanuit een praktisch lege Sint-Jan
wens ik u een zalig kerstfeest. Mede namens de
plebaan/aartspriester, de beide diakens, leden van de
Schola Cantorum, acolieten en lectoren een hartelijke
kerstgroet vanuit de kathedraal van ’s-Hertogenbosch. Dat
het Kind van Bethlehem ons leven, en het leven van onze
wereld, moge vernieuwen en verwarmen.
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ZEGEN
Bisschop:
Allen:
Bisschop:
Allen :
Bisschop:
Allen:
Bisschop:
Allen:
Diaken:
Allen:

Allen gaan staan
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater + et Filius + et Spiritus + Sanctus.
Amen.
Ite, missa est.
Deo gratias.

Hark! the herals angels sing (Felix Mendelssohn Bartholdy / bew.
Sir David Willcocks)
Hark! the herals angels sing Peace on earth and mercy mild.
God and sinners reconciled: Joyfull all ye nations rise.
Join the triumph of the skies. With th'angelic host proclaim,
Christ is born in Bethlehem. Hark! the herald angels sing.
Glory to the newborn King.
Christ, by highest heav'n adored, Christ, the everlasting Lord.
Late in time behold him come. Offspring of a virgin's womb.
Veiled in flesh the Godhead see. Hail th'incarnate Deity!
Pleased as man with man to dwell,
Jesus our Emmanuel. Hark! the herald angels sing:
Glory to the newborn King.
Hail the heav'n-born Prince of peace! Hail the Sun of Right-eousness!
Light and life to all he brings. Ris'n with heal-ing in his wings.
Mild he lays his glory by. Born that man no more may die.
Born to raise the sons of earth. Born to give them second birth.
Hark! the he-rald an-gels sing: Glory to the newborn King!
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Zalig Kerstfeest
De rector cantus van de kathedraal, Jeroen Felix, heeft met zorg een
keuze gemaakt voor de gezangen waarbij Nederlandse componisten
een centrale rol vervullen.
Vaste gezangen zijn van Albert de Klerk (1917-1998). De Klerk was
(kerk)musicus en componist in Haarlem.
Motet ‘Hodie’ van Jan Pieterszoon Sweelinck (1561 1621). Hij geldt
als de belangrijkste Nederlandse componisten van de vroegmoderne
tijd, in de overgang van renaissance- naar barokmuziek. 2021 is het
Sweelinck-jaar.
De bewerkingen van de kerstgezangen ‘Wij komen tezamen/Adeste
Fildeles’ en ‘Stille Nacht’ zijn van de hand van de priester-musicus
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Maurice Pirenne (1928-2008). Van 1965-1991 was hij rector cantus
en van 1991-2008 organist van de kathedraal van ’s-Hertogenbosch.
Psalm 98, de antwoordpsalm van deze nachtmis, is gecomponeerd
door Herman Strategier (1912-1988). Strategier was componist,
muziekpedagoog, dirigent en organist. Hij was in de periode 19491963 organist van de kathedraal van Utrecht.
De nachtmis opent met het zingen van de plechtige aankondiging van
de geboorte uit het Romeins Martyrologium. Vanaf de oude
preekstoel, midden in de kathedraal, zingen twee solisten van de
Schola deze aankondiging van Christus’geboorte.
Aansluitend wordt onder het zingen van ‘Wij komen tezamen/Adeste
Fideles’ door twee kinderen uit de parochie het Kindje Jezus in de
kribbe voor het altaar gelegd.
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