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Openingslied: GvL 556
Wij komen tezamen onder ’t sterrenblinken
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem.
Christus geboren, zingen d’englenkoren.
Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.
Drie wijzen met wierook kwamen er van verre
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem.
Herders en wijzen komen Jezus prijzen.
Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.
Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten
en kussen uw voeten, Emmanuël.
Wij willen geven hart en geest en leven.
Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.
Kruisteken - begroeting
Schuldbelijdenis - Kyrie: Lourdes
Solo:
Heer Jezus Christus, gekomen in de wereld,
openbaar ons de liefde van de Vader:
wees genadig, bevrijd ons van alle zonden!
Koor:
Allen:

Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.

Heer Jezus Christus, geboren bij de armen,
blijf bij ons, toon ons allen uw genade;
wij zijn arm, wil uw kracht en uw goedheid tonen!
Koor:
Allen:

Christe, eleison.
Christe, eleison.

Heer Jezus Christusa, als Redder van de wereld,
breng Uw hoop in het leven van de mensen,
breng ons thuis, wijs de weg die leidt tot het Leven!
Koor:
Allen:

Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
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B.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Allen:
Amen.
Gloria: Refrein:
Gloria in excelsis Deo!
Gloria in excelsis Deo!
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis,
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili Unigenite, Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Die, Filius Patris.
Refrein:
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu:
in gloria Dei Patris. Amen.
Refrein:
Gebed
DIENST VAN HET WOORD
Eerste lezing:Jesaja 52,7-10
Lezing uit het boek van de profeet Jesaja
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.
Zo spreekt de Heer.
Allen:
Wij danken God.
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Antwoordpsalm: Psalm 98 Bronkhorst / Bullens
Refrein:
Geheel de aarde aanschouwde wat onze God voor ons deed.
Zingt voor de Heer een nieuw gezang omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden, de macht van zijn heilige arm.
Refrein :
Zijn weldaden deed Hij ons kennen, de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw ten gunste van Israëls huis.
Refrein:
Geheel de aarde aanschouwde wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer alle landen, weest blij, verheugt u en zingt.
Refrein:
Zingt voor de Heer bij de citer, met citer en psalterspel.
Laat schallen trompet en bazuin en danst voor de Heer, uw koning.
Refrein:
Tweede lezing: Uit de brief aan de Hebreeën 1,1-6
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.'
Zo spreekt de Heer.
Allen:
Wij danken God.

4

Alleluia:
Wij staan in het volle licht van deze heilige dag:
komt, laten we de Heer aanbidden.
Want heden daalde een groot licht op aarde neer.
Evangelie: Johannes 1,1-5+9-14
D
Allen:
D
Allen:

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Johannes.
Lof zij U, Christus.

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.
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 wel aanvaarden,
aan hen die in zijn Naam geloven gaf Hij het vermogen
kinderen van God te worden.
Zij zijn niet uit bloed noch uit begeerte en het vlees of de wil van een
man, maar uit God geboren.
Het Woord is vlees geworden en heeft ouder ons gewoond.
Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de
Eniggeboren Zoon van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid.
Zo spreekt de Heer.
Allen:
wij danken God.
Ev. accl.:
Eer zij God in onze dagen - eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen, - roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
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.
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Preek
Geloofsbelijdenis:

Allen: En in Jezus Christus,
zijn enige Zoon, onze Héer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
koor: geboren uit de maagd María,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
Allen: die nedergedaald is ter hélle,
de derde dag verrezen uit de dóden,
die opgestegen is ten hemel,
koor: zit aan de rechterhand van Gód,
de almachtige Váder,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Allen: Ik geloof in de heilige Géést;
de heilige katholieke kérk,
de gemeenschap van de heiligen;
koor: de vergeving van de zónden;
de verrijzenis van het líchaam;
Allen: en het eeuwig leven. Amen.
Voorbede:
Allen: God van liefde, ontferm U over ons,
ontferm U, ontferm U over ons.
Collecte:

Offerande: Angels’ Carol – John Rutter
Have you heard the sound of the angel voices
ringing out so sweetly, ringing out so clear?
Have you seen the star shining out so brightly
as a sign from God that Christ the Lord is here?
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Have you heard the news that they bring from heaven
to the humble shepherds who have waited long?
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo!
Hear the angels sing their joyful song.
He is come in peace in the winter's stillness,
like a gentle snowfall in the gentle night.
He is come in joy, like the sun at morning,
filling all the world with radiance and with light.
He is come in love as the child of Mary.
In a simple stable we have seen his birth.
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo!
Hear the angels singing 'Peace on earth'.
He will bring new light to a world in darkness,
like a bright star shining in the skies above.
He will bring new hope to the waiting nations,
when he comes to reign in purity and love.
Let the earth rejoice at the Saviour's coming.
Let the heavens answer with a joyful morn:
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo!
Hear the angels singing, 'Christ is born'
Hear the angels singing, 'Christ is born'
DIENST VAN DE EUCHARISTIE
B.:
Allen:

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan
worden door God, de almachtige Vader.
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
Prefatie GvL 281
B.:
De Heer zij met u.
Allen:
En met uw geest.
B.:
Verheft uw hart.
Allen:
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
B.:
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Allen:
Hij is onze dankbaarheid waardig.
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B.:
Heilige Vader, machtige eeuwige God,
om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden
zullen we U danken, altijd en overal
door Jezus 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: Lourdes
Refrein:
Sanctus, sanctus, sanctus
Domine Deus Sabaoth!
Sanctus, sanctus, sanctus!
Hosanna in excelsis!
Pleni sunt caeli et terra gloria tua!
Refrein:
Benedictus qui venit in nomine Domini!
Refrein:
C.:
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed - en zó bekend met ons
dat onze namen staan geschreven in uw hand.
Geen mens zult Gij vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon,
die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt
om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn.
Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept.
Wij danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons
leven ten einde toe.
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest,
dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus
Christus onze Heer.
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn
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handen - Hij zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn
leerlingen met de woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat
voor u gegeven wordt.
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn
leerlingen met de 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 doen om Mij te gedenken.
Euch. Accl.: GvL 302
Allen:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.
C.:
Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en
die de dood heeft gezien - die Gij hebt opgewekt en naam
gegeven hebt hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij,
Die Is En Blijven Zal, - uw rechterhand - en tot Hij komt
verkondigen wij Hem door deze levensbeker en door dit brood
dat wordt gedeeld.
Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde
gaat - en maakt ons tot een volk dat recht doet om
gerechtigheid; maak leven en welzijn toch groter en sterker dan
oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die woningen bouwen
voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons en breng ons
thuis bij U uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier in ons
midden.
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in
liefde en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus onze paus, met
Cornelis onze bisschop, en met alle bisschoppen.
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder
van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen,
vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden,
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank.
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.
Allen:
Amen.
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Onze Vader: gezongen
B.:
In gemeenschap, verbonden met Christus,
durven wij vol vertrouwen bidden:
Allen:
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.
B.:
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:
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Vredewens
De vrede des Heren zij altijd met u.
Allen:
En met uw geest.
D.:

Wenst elkaar – op afstand – de vrede.

Agnus Dei: Lourdes
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.
Zalig zij…
Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Allen:

Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden.
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Communie: Rise up, Shepherd, and Follow - Gordon Thornett
There’s a star in the east on Christmas morn,
Rise up, shepherd, and follow,
It will lead to the place where the Savior’s born,
Rise up, shepherd, and follow.
Leave your sheep and leave your lambs,
Rise up, shepherd, and follow.
Leave your ewes and leave your rams,
Rise up, shepherd, and follow.
Follow the star of Bethlehem.
If you take good heed tot he angel’s words,
Rise up, shepherd, and follow.
You ‘ll forget your flocks, you’ll forget your herds,
Rise up, shepherd, and follow.
Leave your sheep and leave your lambs,
Rise up, shepherd, and follow.
Leave your ewes and leave your rams,
Rise up, shepherd, and follow.
Follow the star of Bethlehem.
Gebed
Mededelingen
Zegen
B.:
Allen:

De Heer zij met u.
En met uw geest.

B.:
Allen:

De naam van de Heer zij gezegend.
Van nu af tot in eeuwigheid.

B.:
Allen:

Onze hulp is in de naam van de Heer.
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

B.:
Allen:

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

D.:
Allen:

Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.
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Slotlied: GvL 508
Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer;
Gij komt van al zo hoge, van al zo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer;
hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer,
Kyrieleis.
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.
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, daar is ’t geschied voorwaar,
Kyrieleis
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