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Openingslied

Wij komen tezamen

Wij komen tezamen, onder ’t sterreblinken
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem
Christus geboren, zingen d'engelenkoren
Refrein: Venite adoremus (3x) Dominum.
Drie wijzen met wierook, kwamen er van verre
Zij volgden zijn sterre naar Bethlehem
Herders en wijzen komen Jezus prijzen
Refrein: Venite adoremus (3x) Dominum.
Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten
En kussen Uw voeten Emmanuel
Wij willen geven, hart en geest en leven
Refrein: Venite adoremus (3x) Dominum.
Woord van welkom
Gebed om vergeving
Jezus, in Bethlehem was er voor U
geen plaats in de herberg;
maar wijzelf hebben soms geen plaats
voor U in ons hart.
Vergeef ons, Heer.
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Jezus, U bent op deze wereld gekomen
als een voorbeeld van menslievendheid,
maar wij blijven soms vreemden voor elkaar,
en schenken te weinig aandacht
aan mensen zonder brood, zonder werk.
We beantwoorden te weinig Uw oproep voor gerechtigheid
en blijven vaak maar rondcirkelen in ons eigen wereldje.
Vergeef ons, Heer.
Geef ons een nieuwe kans, God,
en laat Uw licht in ons leven schijnen.
Vergeef ons wat we verkeerd deden;
laat tussen ons alles goed worden,
en Uw Zoon in ons aan het Licht komen. Amen.
Kyrie

Heer Jezus Christus, Dienaar

Heer Jezus Christus, Dienaar van God.
Zoon van David, zoon van Maria,
God in ons midden, heilige, Sterke.
Heer, ontferm u over ons,
Heer, ontferm u over ons.
Heer Jezus Christus, Vorst van vrede,
Onze Koning en Herder,
Trouwe getuige, onze Bevrijder.
Heer, ontferm u over ons,
Heer, ontferm u over ons.
Heer Jezus Christus, hoop voor de toekomst,
Licht dat daagt in de morgen,
Stem die roept om recht en vrede.
Heer, ontferm u over ons,
Heer, ontferm u over ons.
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Loflied

Gloria

Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Geprezen zij de Heer,
de God die eeuwig leeft, de God die eeuwig leeft. Een Kind is ons
geboren, een Zoon is ons gegeven: zijn naam is ‘Wonderbaar’.
De heerschappij behoort Hem, de Vredevorst, kiest voor Hem;
zijn last is licht, zijn juk is zacht. Hem zij de lof.
Nu niet gebonden meer: Wij leven thans in vrijheid weer.
Komt laten wij aanbidden. Komt laten wij aanbidden,
Komt laten wij aanbidden, die Koning.
Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo.
Openingsgebed
Eerste lezing

uit de Jesaja 52, 7-10

Hoe lieflijk op de bergen de voeten van de
vreugdebode, die vrede meldt, goed nieuws verkondigt, die heil
komt melden, die zegt tot Sion: Uw God regeert! Hoort! Uw
torenwachters verheffen hun stem, zij jubelen tegelijk want zij
zien, oog in oog, de terugkeer van de Heer naar Sion. Barst los
in jubel, allen samen, puinen van Jeruzalem, want de Heer heeft
zijn volk getroost; Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heer heeft zijn
heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volkeren; en alle
grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd.
Woord van de Heer.— Wij danken God.
Tussenzang

Het is of de wereld

Het is of de wereld vandaag weer begint,
Want hier in het duister verschijnt ons een Kind.
Een kind van de hemel en dat ons bevrijdt
Van vrees en van beven voor nu en altijd.
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Vandaag wordt het wachten van eeuwen beloond.
God zelf is het leven dat onder ons woont.
Een kind van de hemel en dat ons bevrijdt
Van vrees en van beven voor nu en altijd.
De engelen zingen Zijn naam door de nacht.
Zo wordt aan ons mensen de vrede gebracht.
Een naam van de hemel en dat ons bevrijdt
Van vrees en van beven voor nu en altijd.
Tweede lezing

uit de brief van Paulus aan de Hebreeën 1, 1-6

Broeders en zusters, nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen gesproken had door de profeten,
heeft Hij nu, op het einde der tijden, tot ons gesproken door de
Zoon, die Hij erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat en
door wie Hij het heelal heeft geschapen. Hij is de afstraling van
Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen. Hij houdt
alles in stand door zijn machtig woord. En na de reiniging der
zonden te hebben voltrokken heeft Hij zich neergezet ter
rechterzijde van de majesteit in den hoge, ver verheven boven
de engelen, zoals Hij hen ook overtreft in de waardigheid die
zijn deel is geworden. Heeft God ooit tot een engel gezegd: “Gij
zijt mijn Zoon; Ik heb U heden verwekt?” Of: “Ik zal een vader
voor Hem zijn en Hij zal mijn zoon zijn?” Wanneer Hij evenwel
de Eerstgeborene opnieuw de wereld binnenleidt, zegt Hij:
“Alle engelen Gods moeten Hem hulde brengen.”
Woord van de Heer.—Wij danken God.
Tussenzang

In oude tijd te Bethlehem

In oude tijd te Bethlehem,
Naar men bij Lucas leest,
Werd geboren ’t Jezuskind
Op ’t eerste Christusfeest.
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Evangelie

Refrein:
“Eer aan God de hemelkoning”,
Zongen eng’len rein.
En voor de mensen op de aard’,
Zal ’t eeuwig Kerstdag zijn.
Blaast bazuinen en trompetten
Voor de Koning klein
En voor de mensen op de aard’
Zal ’t eeuwig Kerstdag zijn.
Toen herders hielden schapenwacht,
Zagen zij een nieuwe ster.
Zij hoorden hemelse muziek,
Die klonk uit sferen ver.
Naar Bethlehem Maria kwam
Met Jozef in de nacht,
Geen huis voor Jezus vonden zij,
Geen wieg, geen rustplaats zacht.
Refrein
Een koude stal die vonden zij
En kribbe in een hoek.
Hier heeft Maria ’t kind gelegd,
Gekoesterd in een doek.
In oude tijd te Bethlehem,
Naar men bij Lucas leest,
Daar werd geboren ’t Jezuskind,
Op ’t eerste Christusfeest.

volgens Johannes 1, 1-18

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het
Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door
Hem geworden en zonder Hem is niets geworden van wat
geworden is. In Hem was leven en dat leven was het licht der
mensen. En het licht schijnt in de duisternis maar de duisternis
nam het niet aan. Er trad een mens op, een gezondene van God;
zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis, om te
getuigen van het Licht opdat allen door hem tot geloof zouden
komen. Niet hij was het licht maar hij moest getuigen van het
Licht.
Het ware Licht dat iedere mens verlicht kwam in de wereld. Hij
was in de wereld; de wereld was door Hem geworden, en toch
erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de
zijnen aanvaardden Hem niet. Aan allen echter die Hem wél
aanvaardden, aan hen die in zijn Naam geloven, gaf Hij het vermogen kinderen van God te worden. Zij zijn niet uit bloed noch
uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God
geboren. Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een
heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader ontvangt, vol
genade en waarheid. Wij hebben Johannes’ getuigenis over
Hem toen hij uitriep: “Deze was het van wie ik zei: Hij die
achter mij komt is vóór mij, want Hij was eerder dan ik.” Van
zijn volheid hebben wij allen ontvangen; genade op genade.
Werd de Wet door Mozes gegeven, de genade en de waarheid
kwamen door Jezus Christus. Niemand heeft ooit God gezien;
de Eniggeboren God die in de schoot van de Vader is, Hij heeft
Hem doen kennen.
Woord van de Heer.—Wij danken God.
Acclamatie:

Gloria in excelsis Deo

Overweging

Refrein
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Geloofsbelijdenis
Wij geloven in vrede,
die, zo zuiver als een pasgeboren kind,
over de wereld komt.
Wij geloven in de zoon van God,
die op aarde geboren werd.
Hij kwam als een licht in de donkere nacht:
zonder wetenschap, zonder macht, zonder rijkdom.
Wij geloven in de heilige Geest
die ons inzicht geeft.
Wij geloven dat er pas vrede komt
als wij die in onszelf bewaren,
en zo tot anderen gaan.
Wij geloven dat die droom
ooit waarheid kan worden.
Wij geloven dat Jezus gekomen is
om ons daarbij te helpen.
Wij geloven dat Hij
ons heeft voorgeleefd
hoe wij zelf gelukkig kunnen zijn en vredig,
en zo het geluk en de vrede
om ons heen kunnen verspreiden.
Amen.
Voorbede

Acclamatie na iedere voorbede:
A
Goede God, wij vertrouwen op U.
Luister naar wat wij vragen.
Vredeswens
V

A
V
A
V
Lied

Wij bidden: dat het dan uw vrede mag worden, God,
de vrede van het Kind,
vrede die sterker is dan alle geweld.
Geef ons het inzicht en het doorzettingsvermogen
om te blijven werken aan die vrede
nu en alle dagen van ons leven.
Amen.
De Vrede des Heren zij altijd met U
En met uw Geest.
En wensen wij elkaar vandaag heel veel vrede toe.
Dona nobis pacem

Overbrengen van het heilig Brood
Lied

Nu zijt wellekome

Nu zijt wellekome, Jezu, Lieve Heer.
Gij komt van al zo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van den hoge hemel neer,
hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer: Kyriëleis.
Christe Kyriëleison, 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: Kyriëleis.
D'herders op de velden hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
Gaat aan geender straten en gij zult hem vinden klaar;
Beth'lem is de stede, waar 't is geschied voorwaar: Kyriëleis.

Wij danken u God,
dat Kerstmis een feest van vrede is,
dat weer vele mensen hun onvrede verlaten
en vrede gaan voelen en stichten.
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Lied

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
Geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tezamen:
Wij leren de oorlog af.

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
Heilig is uw grote naam.
Laat uw Rijk op aarde komen,
Zo wordt aan uw wil voldaan.
Geef ons daaglijks brood te eten,
En dat wij U niet vergeten;
God vergeef wat werd misdaan,
Laat ons niet verloren gaan.
Vreed’ op aarde ’t is vervuld
God verzoent der mensen schuld.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
Geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tezamen:
Wij leren de oorlog af.
Dat een nieuwe wereld komen zal
Waar brood genoeg en water stroomt voor allen. (3x)

Uitnodiging tot de communie
V
A

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie hier het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.

Communielied

Dat een nieuwe wereld komen zal

Dat een nieuwe wereld komen zal
Waar brood genoeg en water stroomt voor allen. (2x)
Daar bouwen wij veilige buurten,
Wonen dooreen in wijken van vrede
In schaduw van bomen.
Geen kinderen zullen daar sterven,
Oude mensen maken hun dagen vol
En jonge mensen zullen daar pas
Op hun honderdste sterven.

11

Communiedankgebed
Levende God, wij zegenen uw Naam;
U komt ons nabij in Jezus, uw Zoon,
in het Brood dat wij delen.
Maak ons uw mensen, brood voor de wereld.
A
Verschenen is de mildheid
en de trouw van onze God.
In Jezus komt aan het licht,
hoe U van mensen houdt en ons genadig wilt zijn.
Hij verlost en bevrijdt ons en maakt ons mensen
geroepen tot heil voor de wereld.
A
Verschenen is de mildheid
en de trouw van onze God.
U hebt U geopenbaard
aan eenvoudigen en nederigen van hart,
aan verstandigen en wijzen die U zochten
en het Kind van Maria geschenken boden.
Ook wij zijn geroepen U dank te brengen
en uw woord te openbaren aan wie uitzien naar bevrijding.
A
Verschenen is de mildheid
en de trouw van onze God.
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U zegenen wij om Hem
die onze hoop en onze vrede is,
Jezus, uw levend Woord,
die met U is al de dagen tot in eeuwigheid.

Slotlied
Amen.

Collecte

Wegzending en zegen

K

V
A

Ere zij God, ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge.
Ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde.
Vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen, in de mensen een welbehagen,
in de mensen een welbehagen, een welbehagen.

Mededelingen

V

Ere zij God in de hoge

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.
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.
Zegene u de almachtige God: Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Ere zij God, ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Wij wensen u een
Zalig Kerstfeest
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Ik wens dat kerstmis
je doet dromen van al het goede
dat voor een mens is weggelegd.
Van warmte die ’s winters
naar binnen wenkt.
Van onaantastbaar licht,
van het nog ongeziene dat begint.
Van zachte lenteregen.
En van een vlinder dansend
in de zomerwind.
Van het veelvoudig mooie
dat een mens soms proeft,
in woorden die verzoenen,
in eenvoud, vriendschap
of in zalige verbondenheid.
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