Hoogfeest van Kerstmis (dagmis)
25 december 2020

Het Woord is vlees geworden
Het ware Licht dat iedere mens verlicht
kwam in de wereld.
Johannes 1, 9

♫ Openingslied: Wij komen tezamen
Wij komen tezamen
zoekend naar de vrede
en vinden de reden
in Bethlehem:
God van zo hoge,
maar ons toegebogen!
Komt, laten wij Hem zoeken
in elkaar.

[3x]

Wij groeten de herders:
armen van de aarde,
die God zien ontaarden
in macht, geweld.
Wij zien en weten
dat wij hen vergeten.
Komt, laten wij hen vinden [3x]
overal.
Wij groeten de wijzen,
naam en huis verloren,
op reis om te horen
waar God zich meldt.
Alwat zij zagen
was een Kind vol vragen!
Komt, laten wij hen volgen
in geloof.

[3x]
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 Inleiding
Op kerstavond hoorden we het kerstverhaal,
zoals dat beeldend is opgetekend door Lucas.
Op geheel andere wijze verhaalt de evangelist
Johannes vandaag de geboorte van Christus.
We vernemen niets van een stal, herders, schapen, os
en ezel. Johannes kiest het perspectief van de
adelaar. Vanuit grote hoogte heeft hij zicht op het
geheel, terwijl hij tegelijkertijd een scherp oog heeft
voor het kleinste detail.
Het typeert Johannes die oog heeft
voor de diepste betekenis van de geboorte van Jezus,
van het Woord dat vlees geworden is
en onder ons heeft gewoond.
Ja, in dit kleine Kind is God in zijn volheid aanwezig.
 Schuldbelijdenis
V: Heer, die alle volkeren het heil hebt laten
aanschouwen en het geluk hebt laten komen
voor allen die oprecht zijn van hart,
ontferm U over ons. A: Heer, ontferm U over ons.
V: Christus, die de afstraling zijt van Gods heerlijkheid
en tot erfgenaam zijt gemaakt van al wat bestaat,
ontferm U over ons.A: Christus, ontferm U over ons.
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V: Heer, door wie de Geest over ons is uitgestort om
door uw genade gerechtvaardigd te worden,
ontferm U over ons. A: Heer, ontferm U over ons.
♫Glorialied: EER ZIJ GOD IN DEZE DAGEN
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.
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.
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 Openingsgebed
Heer, onze God, niemand heeft U ooit gezien.
In uw Zoon Jezus zijt Gij ons nabij gekomen;
Hij is uw licht in onze 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...
 L.: Eerste lezing
In zijn visioen ziet de profeet een vreugdebode
aankomen die goed nieuws heeft voor de wereld.
Uit de profeet 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.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
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Antwoordpsalm: Psalm 98, 1.2-3ab.3cd-4.5-6
A: Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
L.: Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.
A.: Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
L.: Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.
A.: Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
L.: Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.
A.: Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
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L.: Zingt voor de Heer bij de citer,
met citer en psalterspel.
Laat schallen trompet en bazuin
en danst voor de Heer, uw koning.
A.: Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
 Tweede lezing
Vele malen heeft God gesproken door zijn profeten.
Ten slotte heeft Hij zich ten volle uitgesproken in zijn
Zoon.
Uit de brief 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
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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.
♫Tussenlied: VANWAAR ZIJT GIJ GEKOMEN.
Vanwaar zijt Gij gekomen,
wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij
die onder ons wilt wonen
zo ver weg, zo dichtbij.
Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal.
Uw woorden uitgeschreven
in ied’re mensentaal.
Ons eigen levenslot.
Met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.
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Gij zijt in ons verloren,
wij durven U niet aan.
Uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een mens van vlees en bloed,
een kind voor ons geboren,
een naam die sterven moet.
Alleluja. 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.
Alleluja.
 Evangelielezing
Hymne over Christus, het Licht der wereld, het eeuwige
woord van God, dat in ons midden zijn tent heeft
opgeslagen.
Uit het heilig evangelie 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.
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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 wel 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 vóér mij,
want Hij was eerder dan ik'.
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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 Zoon die in de schoot des Vaders is,
Hij heeft Hem doen kennen.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Overweging
Geloofsbelijdenis: Ik geloof in God,
 Gebed van de gelovigen - voorbede
Op deze dag is God zelf op aarde neergedaald.
Laat ons vol vertrouwen naar het Kind in de kribbe
gaan om net zoals de herders en de drie wijzen
tot Hem te bidden.
Bidden wij dat we ons de eenvoud van kinderen eigen
maken,
opdat wij bijdragen aan vrede om ons heen.
Laten we bidden om engelen van mensen:
dat wij zelf die mensen van goede wil mogen zijn
opdat vrede kan groeien. Laat ons bidden…
Bidden wij dat we de tijd nemen
voor hen die eenzaam zijn
en zorg dragen voor hen die ziek zijn:
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dat we niet aan anderen overlaten wat we zelf kunnen
doen, opdat vrede in de harten kan groeien.
Laat ons bidden…
Bidden wij voor alle kinderen die geen geborgenheid
voelen:
dat zij herders mogen hebben die over hen waken
en hun de weg naar Jezus wijzen. Laat ons bidden…
Bidden wij voor onszelf:
te veel als koning levend in welvaart,
te weinig oog hebbend voor wat van waarde is in Gods
ogen: dat we echt Kerstmis vieren,
knielend, biddend en onze gaven delend
zoals de drie wijzen. Laat ons bidden…
Bidden wij voor onze dierbare overledenen
en al onze intenties. Laat ons bidden…
Hier volgen de intenties van de gemeenschap.
God wij danken U dat Gij tot ons gekomen zijt.
Moge uw Zoon vrede en verzoening brengen
bij alle mensen van goede wil.
Door Christus onze Heer. Amen

Dienst van de Tafel.
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Het brood en de wijn worden naar het
altaar gebracht.
♫ Tafellied: KOM ONS IN DE DIEPE NACHT TER ORE
Komt ons in de diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren:
"God zal ons redden" is zijn Naam.
Opent uw hart, gelooft uw ogen,
vertrouwt u toe aan wat u ziet:
hoe 't woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.
Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven,
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.
Zoals de zon komt met zijn zegen,
een bruidegom van licht en vuur,
o komt de koning van de vrede,
voorgoed gekomen is zijn uur.
Hij huwt de mensen aan elkander.
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Zijn liefde gaat van mond tot mond.
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.
Zo leven wij zijn nieuw verbond.
V: Bidt allen dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.
A: 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
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 mens geworden Zoon,
die met u leeft in eeuwigheid. Amen.
Prefatie II van Kerstmis
V. De Heer zal bij u zijn.
Al. De Heer zal u bewaren.
V. Verheft uw hart.
Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.
V. Heilige Vader, machtige eeuwige God,
om recht te doen aan uw heerlijkheid,
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om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken,
altijd en overal, door Christus onze Heer.
In het mysterie van zijn geboorte dat wij heden vieren,
is Hij die als God onzichtbaar is,
zichtbaar onder ons verschenen;
vóór alle tijden geboren uit de Vader
is Hij onze tijd binnengegaan.
Wat vervallen is, richt Hij weer op,
heel de schepping wordt hersteld
en de verdwaalde mens roept Hij terug
naar het Koninkrijk der hemelen.
Daarom met alle engelen loven wij U
en zingen vol vreugde:
♫ Al.: 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
V. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer,
de bron van alle heiligheid.
Al: Heilig dan deze gaven
met de dauw van uw heilige Geest;
dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed
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van Jezus Christus onze Heer.

V. Toen Hij werd overgeleverd
en vrijwillig zijn lijden op zich nam,
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit,
brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden:
NEEM 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 DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Al. Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
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V. 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.
Al. 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.
V. Denk toch, Heer, aan uw kerk,
verspreid over de wereld;
dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk
met N. onze paus en N. onze bisschop,
en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.
Al. 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.
V. Wij vragen U, ontferm U over ons allen,
opdat wij tezamen met de maagd Maria,
de moeder van Christus,
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met de apostelen
en met 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.
A: 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. Amen.
V. Bidden wij tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
Onze Vader
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.
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V.: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in
onze dagen, dat wij, gesteund door uw
barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en
beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de
komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
A.: Want van U is het koninkrijk en de kracht en
de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
 Vredewens
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.
V. De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.
Lam Gods
 Uitnodiging tot de Communie
V. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der
wereld.
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Al. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond
worden.
De communie wordt uitgereikt

♫Communielied: Het lied van het Kind
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.
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.
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De engelen zingen zijn naam door de nacht.
Zo wordt aan ons mensen de vrede gebracht:
een naam van de hemel, en die ons bevrijdt
van vrees en van beven voor nu en altijd.
 Slotgebed
Heer onze God, Gij hebt uw volk getroost,
en zijt ons tegemoet gekomen
met uw goedheid en uw trouw.
Wij danken U voor dit kerstfeest dat nieuwe hoop
brengt
op een wereld van vrede en gerechtigheid.
Wij vragen dat iedereen op aarde
de blijde boodschap mag vernemen,
en eens uw heerlijkheid aanschouwen
in Jezus Christus, onze Heer.
Mededelingen
Wegzending en zegen
Pr. De oneindig goede God
die door de menswording van zijn Zoon
de duisternis van de wereld heeft verdreven
en door de heilige geboorte van Christus
deze dag heeft doen stralen van licht,
moge de duisternis van het kwaad uit u verdrijven
en uw hart vervullen met het licht van het goede.
A. Amen
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Pr. De Heer die de vreugdevolle boodschap van zijn
geboorte door een engel aan de herders heeft willen
verkondigen, moge u zijn vreugde schenken
en u maken tot verkondigers van zijn evangelie.
A. Amen
Pr. Hij die door de menswording van het Woord
aarde en hemel met elkaar verbonden heeft,
moge u met de gave van zijn vrede en liefde vervullen
en u deel laten uitmaken van het hemels Jeruzalem.
A. Amen
Pr. Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
A. Amen
Wegzending
Pr. Gaat nu allen heen in vrede.
A. Wij danken God.
♫ Slotlied: Midden in de winternacht.
Midden in de winternacht
ging de hemel open
die ons heil ter wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet ?
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Laat de cithers slaan; blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
Vrede was het overal:
wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal
en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom speelt gij niet ?
Laat de cithers slaan; blaast uw fluiten aan;
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
Ziet, reeds staat de morgenster
stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver,
bode van de luister
die ons weldra op zal gaan.
Herders blaast uw fluiten aan
laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom,
keere om, keere om, laat de beltrom horen:
Christus is geboren !
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Zalig Kerstmis

24

