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Openingslied: GvL 556 

Wij komen tezamen onder ‘t sterrenblinken  
een lied moet weerklinken voor Bethlehem.  
Christus geboren zingen déng’lenkoren.  
Refrein:  Venite adoremus, Venite adoremus,  
  Venite adoremus, Dominum.  
 
Drie wijzen met wierook kwamen er van verre,  
zij volgden de 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. Refrein 

 
Woord van welkom 

 
Gebed om vergeving 

Heer, Gij die Gods vrede aankondigt  
en de puinen van ons hart weer opbouwt, Heer ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons 

Christus, Gij die Gods liefde uitstraalt en ons reinigt van al ons kwaad, 
Christus ontferm U over ons.  
Christus, ontferm U over ons 

Heer, Gij die het Woord van God zijt en licht brengt in onze duisternis, Heer 
ontferm U over ons.  
Heer, ontferm U over ons 

 
Moge de goede God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons 
geleiden naar het eeuwig leven. Amen.  
 
Glorialied: GvL 436 

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 toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo 
Gloria in excelsis Deo. 
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Lam van God Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs. 
Geef in onze levensdagen 
peis en vree, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo 
Gloria in excelsis Deo. 
 
Openingsgebed 

 
Eerste lezing: Jesaja 52, 7-10  
 
Psalm 98 

Refrein:  Alle einden der aarde aanschouwen het heil  
  van Hem, onze God 

 
Zingt voor de Heer een nieuw lied,  
want wonderen heeft Hij gedaan;  
triomf heeft zijn hand Hem gebracht,  
overwinning zijn heilige arm. Refrein 

 
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. Refrein 

 
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. Refrein 

 
Tweede lezing: Hebreeën 1, 1-6 

 
Alleluia GvL 249 

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. 
Alleluia 
 

Evangelie: Johannes 1, 1-18 
 

Overweging 
 

Geloofsbelijdenis gesproken 
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Voorbede  
gesproken accl: Licht van de wereld, verhoor ons gebed 

 
Ophalen van het Heilig Brood 

intussen klinkt orgelspel 
 
Halen van het Brood 

God van het heil,  
U bent één van ons geworden in Jezus van Nazareth,  
Zijn Naam draagt ons,  
Zijn lichaam voedt ons.  
Het Heilig Brood bewaard uit de Eucharistie  
hebben we hier op tafel gezet. 
Het Lichaam van Christus moge ons de kracht geven  
om te leven in Gods licht en vanuit zijn liefde.  
Daarom bidden we om Zijn vrede onder ons.  
 

Vredesgebed  
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.  
De vrede des Heren zij altijd met u. 
En met uw Geest. 
Wensen we elkaar die vrede van Christus toe.  
 

Voorbereiding op de Communie  
 Gij die licht zijt, liefde, God: 
 U bidden wij, U danken wij. 
 Wij zijn de eersten niet 
 die samenkomen in uw ruimte, 
 zoekend in de diepte, 
 hopend op uw aanwezigheid, 
 wachtend op tekens van leven. 
 In uw naam hebben mensen elkaar gevonden, 
 trouw ervaren, liefde gedeeld. 
 Wij die gaan in hun spoor, 
 komen bij U aan. 
 
 Wij zijn de eersten niet 
 die horend uw stem 

 speuren naar wat U het liefste is. 
 Met uw woord hebben mensen elkaar getroost, 
 uitgedaagd en voortgeholpen, 
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 wegen ten leven elkaar gewezen. 
 Van geslacht op geslacht  
 hebben zij gedaan 

 wat zij ontvingen uit uw mond. 
 En nog zijt Gij niet uitgesproken 

 en schrijft Gij in mensen uw verhaal. 
  

 Wij zijn de eersten niet 
 die rondom een tafel als deze 

 brood in handen nemen. 
 Uw eigen mens, Jezus van Nazaret, 
 reikte ons uw liefde aan, 
 gaf uw aanwezigheid gestalte. 
 En broers en zussen in zijn naam 

 gaven ons deze tekens door 
 van leven gedeeld en vereeuwigd. 
 Wij danken U, wij bidden U: 
 houd ons gaande op zijn weg. 
 
In dat vertrouwen dat God met ons meegaat op onze levensweg  
bidden we het gebed dat Jezus ons gegeven heeft 
 
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.  
Want van U is het koninkrijk, en de kracht,  
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.  
Amen.  
 

Uitnodiging tot de Communie 
De Heer zegt:  
 “Ik ben het levend brood, dat uit de hemel is neergedaald.  
 Wie van dit brood eet, zal leven in eeuwigheid”. 
 Kom dan nu allen, eet van de gaven die de Heer U aanbiedt  
 en zijn vrede zij met u allen. 
 
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.  
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,  
maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.  
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Communie Orgelspel 
 

Dankgebed na de Communie acclamatie samen gesproken 

Barmhartige God,  
wij danken U  
omdat wij uw geheim mogen vermoeden  
in een kind dat wordt geboren,  
dat huilt en schreeuwt om liefde.  
Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God  
 
U bent ons verschenen  
in de gestalte van een mens op de vlucht,  
een vervolgde, in een kribbe, in een krot.  
U bestaat in ons hart  
als een visioen van bevrijding,  
als hoop op recht en vrede.  
Wij danken U voor uw wonderlijke en verwarrende  
verschijning in deze wereld.  
Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God  
 
Kom dan met uw Geest over ons,  
leer ons om mee te doen  
aan uw feest van delen en breken en gelukkig zijn.  
Laat ons elke nacht een lied horen  
dat uit de sterren komt, dat zingt van hoop.  
Sterk ons daartoe  
met de levenskracht van uw Zoon,  
het kind rond wie wij samen zijn.  
Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God  
 
Bewaar uw geheim in ons, alle dagen van ons leven.  
Houd verwondering en bewondering in ons levend.  
Leg vrede en goedheid in ons hart  
en laat ons steeds meer lijken  
op Jezus, uw Zoon en onze Broeder,  
alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.  
 
Mededelingen 

 
Zegenbede 

 
Slotlied: GvL 508: 1,2 en 3 
 
 
 

Locatie Leeuwarden 
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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.  
 
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 den velde hoorden een nieuw lied,  
dat Jezus was geboren, zij wisten ‘t niet.  
Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar;  
Bet’lem is de stede, waar ‘t is geschied voorwaar,  
Kyrieleis.  
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