Kerstnacht 2021
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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
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, onze Heer
Drie wijzen met wierook, kwamen er van verre
Zij volgden zijn sterre naar Betlehem
Herders en wijzen komen Jezus prijzen
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, onze Heer
Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten
En kussen Uw voeten Emmanuel
Wij willen geven, hart en geest en leven
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, onze Heer
 Welkomstwoord:
Laat op de avond en hier samen in deze grote kerk met
maar enkele mensen samen en dit nog el op Kerstavond.
Gelukkig weten we, dat er anderen zijn die ons volgen via
2

de Livestream. We zijn wel hier om de geboorte van Jezus
te gedenken en deze te beleven alsof ze vandaag heeft
plaats gevonden. En deze Jezus, wier geboorte we
herdenken en beleven nu, heeft de geschiedenis van de
wereld wel heel sterk beïnvloed. Niemand zal dat kunnen
ontkennen en daar hoef je niet eens christen voor te zijn.
Deze avond heeft wel wat. Wij zijn echter mensen die niet
alleen gevoelig zijn voor de sfeer. Gelukkig maar, want in
deze Corona tij ia de ware sfeer van kerstmis maar moeilijk
op te roepen. We zijn gelukkig ook gevoelig en staan open
voor de boodschap van “Vrede op aarde aan de mensen in
wie Ik mijn welbehagen heb”. Deze boodschap roept vele
gevoelens op. Het zijn gevoelens van mensen die met hun
gedachten zijn bij een pasgeboren kind. En dit helpt ons
beter het goede in ons en in de ander te zien. Het maakt
ons ook opmerkzaam voor wat eigenlijk niet kan in onze
maatschappij. Als christenen, daarop opmerkzaam
geworden door de geboorte van dit Jezuskind, zijn we
bereid daar iets aan te doen binnen onze mogelijkheden,
ook al zijn die nu heel wat beperkter dan ze eens zijn
geweest. En hoewel het al niet in onze eigen kerk kan,
zouden we wel bereid zijn samen te zingen met die mensen
die normaal elders in andere kerken en kapellen zouden
zingen, mensen aan wie we misschien door het jaar niet
denken, in wie we op andere momenten misschien zelfs
helemaal niet geïnteresseerd zijn. De geboorte van Jezus is
misschien juist dat.
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Daarom is het goed even stil te staan bij wat wij zijn binnen
en buiten deze kersttijd. Mochten we tot de ontdekking
komen, dat we daar meer hadden kunnen betekenen voor
onszelf en voor de mensen om ons heen, vragen we dan
om Gods ontferming.
Verberg, Heer, uw gelaat niet voor ons,
vergeet niet onze ellende en nood.
HEER, ONTFERM U.
Met lichaam en ziel in het stof
zijn wij vast aan de aarde gebonden.
CHRISTUS, ONTFERM U.
Sta op en kom ons te hulp,
bevrijd ons omwille van uw liefde.
HEER, ONTFERM U.
♫ Lofzang: 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.
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Lam van God, Gij hebt gedragen,
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen,
peis en vreê kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.
 Openingsgebed:
Goede God, herder van mensen,
op hoop van zegen schuilen wij hier samen,
zoeken wij sporen van licht in de nacht.
Raak ons met uw woord van
hartverwarmende nabijheid en
kom aan het licht onder ons
in Jezus, Uw Zoon, kind van mensen.Amen.
 Eerste lezing
Visioen over de geboorte van een koninklijk kind, dat
gerechtigheid en vrede tot stand zal brengen.
Uit de profeet Jesaja 9, 1-3.5-6
Het volk dat wandelt in de duisternis
ziet een helder licht;
een glans straalt over hen
die wonen in het land van de dood.
Gij hebt hun blijdschap vermeerderd,
hun vreugde vergroot.
Voor uw aanschijn zijn zij vrolijk
als mensen die opgewekt zijn bij de oogst
of jubelen bij het verdelen van de buit.
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Want het juk dat zwaar op hem drukt,
het blok dat ligt op zijn nek,
en de stok van zijn drijver
hebt Gij stuk gebroken als in 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. - Wij danken God.
 Antwoordpsalm
Psalm 96, 1-2a.2b-3.11-12.13
Heden is ons een Redder geboren: Christus de Heer.
Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam,
verkondigt zijn heil alle dagen.
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Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.
Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,
de zee neuriet mee met al wat daar leeft;
De velden zwaaien met al hun gewassen,
de woudreuzen buigen hun kruin
Zij juichen de Heer toe, omdat Hij komt,
Hij komt als koning der aarde.
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren,
de volkeren eerlijk en trouw.
 Tweede lezing
Gods genade is op aarde verschenen in Jezus.
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus 2, 11-14
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 van de Heer. - Wij danken God.
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1.
♫ Lied: Aramees Malacho men shelio (Vertaling)
De Engel kwam in alle stilte uit de hemel
In het midden van de nacht en verblijdde de gehele wereld
met het beste nieuws: 2x
Vandaag is jullie een Verlosser geboren
Jullie zullen hem vinden liggend in een kribbe in een stal
Glorie aan de Heer in den hoge en vrede op aarde aan de
mensen van goede wil
Het licht vanuit de hemel daalde neer op aarde en de
mensen zongen in blijdschap 2x
Het langverwachte woord van God de Vader, de Messias is
hier 2x
Hij die langverwacht werd, werd geboren in alle stilte in
Bethlehem te Efrata
Glorie aan de Heer in den hoge en vrede op aarde aan de
mensen van goede wil
 Evangelielezing
Herders horen als eersten de tijding van vreugde:
Heden is u een Redder geboren! Uit het heilig
evangelie volgens Lucas 2, 1-14
In die dagen kwam er een besluit van
keizer Augustus dat er een volkstelling
moest gehouden worden in heel zijn rijk.
Deze volkstelling vond plaats
eer Quirinius landvoogd van Syrie was.
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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, Betlehem 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 een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.
Zij 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 heel het 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. - Wij danken God.
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♫ Kind naar kribbe: Nu zijt wellekome
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;
Bethl'em is de stede, waar 't is geschied voorwaar."
Kyrieleis.
D'heilige drie Koon'gen uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerhand.
Z'offerden ootmoedelijk myr', wierook ende goud
t'ere van den Kinde, dat alle ding behoudt. Kyrieleis.
 Gebed van de gelovigen (voorbede)
Keren wij ons hart tot God en bidden wij.
Bidden wij voor de kerk over de gehele aarde: dat zij
onvermoeibaar in alle uithoeken van de wereld het
Evangelie van Christus' geboorte blijft verkondigen totdat
de Heer wederkomt.
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Bidden wij voor onze overheden:
dat alien die het land besturen zichzelf dienaren weten
en vanuit de eenvoud van het Christuskind
het land leiden in liefde en gerechtigheid.
Bidden wij voor hen
die zich in deze dagen eenzaam voelen:
dat wij oog voor hen hebben
en vanuit de liefde van Christus hen willen bijstaan
en verlossen uit hun droefheid.
Bidden wij voor onze parochiegemeenschap:
dat wij blijven groeien in geloof,
juist op de momenten die zwaar kunnen zijn;
dat wij ons blijven vasthouden aan de kerkgemeenschap
die zich verzamelt rondom de Eucharistie.
Hier volgen de intenties van de gelovige gemeenschap...
Goede God, zo brengen wij al onze gebeden bij U.
Wij bidden U: neem onze gebeden aan. Door Christus onze
Heer. Amen
 Gebed over de gaven
God van nieuw leven,
Gij zijt ons bestaan binnengekomen in Uw Zoon
als een mensenkind. Hij begon en begint van onder af aan,
een kind in een kribbe,
geboren temidden van mensen die niet in tel waren.
Licht, genezing, vergeving, hoop lichten op.
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Dit is doorgegaan gedurende het hele leven
van Jezus, Uw Zoon,
wier geboorte we nu herdenken n herbeleven.
En later in Zijn leven heeft deze Jezus de avond
vóór zijn lijden en dood
brood gebroken en wijn gedeeld
om ze aan te reiken als zijn lichaam en bloed.
Ook dat beleven we nu. Geef dat ook nu weer
dit brood en deze wijn worden
tot levend voedsel van Jezus in ons,
voedsel dat ons steeds opnieuw kracht geeft
de weg van Jezus te volgen, opdat we de weg van vrede
ontdekken, om die dan samen uit te bouwen
tot vrede op aarde voor alle mensen
van goede wil. Dat vragen wij door Hem die…
 Prefatie:
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
Heilige Vader, machtige eeuwige God,
om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden,
zullen wij 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;
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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 alien die staan voor uw troon,
loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde:
Heilig, heilig, heilig...
 Eucharistisch gebed II-b
Ja waarlijk, heilig zijt Gij, Vader,
Gij zijt de bron, uit U stroomt alle heiligheid,
Stort uw Geest nu uit over deze gaven,
zodat zij voor ons geheiligd worden
tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, uw Zoon.
Toen Hij werd overgeleverd
en vrijwillig zijn lijden aanvaardde,
nam Hij brood in zijn handen, dankte U, brak het om het te
verdelen onder zijn leerlingen. en sprak:
NEEMT EN EET 1 IIERVAN, GIJ ALLEN
WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen,
dankt U opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen, en sprak:
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.
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BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild,
dat uw Zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader,
en wij bieden U aan wat Hij ons heeft gegeven:
dit brood dat leven geeft
en deze beker die ons redde van de dood.
Wij danken U
omdat Gij, sinds die dag, ons waardig hebt bevonden
voor uw aanschijn te treden en U dit offer te bereiden.
Wij hebben deel voortaan aan het Lichaam en het Bloed
van uw eerstgeboren Zoon, en vragen U met aandrang
dat wij naar elkaar toe groeien
door de kracht van uw heilige Geest.
Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde,
voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop
van Rome, paus Franciscus, onze bisschop Johannes en
allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen.
Gedenk ook onze broeders en zusters
die door de dood heen zijn gegaan
en leven in de verwachting der verrijzenis.
Gedenk alle mensen die gestorven zijn;
neem hen op in uw barmhartigheid
en laat hen treden in de luister van uw aanschijn.
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Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij,
met de maagd Maria, de moeder van uw Zoon,
met zijn apostelen en met allen
die op deze aarde leefden in uw welbehagen
delen in uw eeuwig leven.
Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven
in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon
aanhouden tot in uw heerlijkheid.
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.
 Onze Vader
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 in eeuwigheid. Amen.
 Vredesgebed:
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God van nieuw leven,
in Uw Zoon Jezus lijkt, in deze nacht, alles zo teer,
zo aandoenlijk. Alles lijkt mogelijk.
Zelfs lijkt het mogelijk de boodschap van vrede op aarde
te verwezenlijken.
Maak dat deze nacht ons helpt, dat intens verlangen
naar vrede voor alle mensen
om te zetten naar inzet voor vrede voor alle mensen.
Laat dat o.a. gebeuren
door ons mild te laten blijven t.o.v. anderen,
zoals wij mild zijn tegenover een pasgeboren kind.
Laat het gebeuren door mensen in liefde te benaderen
i.p.v. agressief of verdedigend.
Laat de vrede in Christus onze vrede worden en de vrede
voor alle mensen van goede wil..
Moge die vrede nu al met u zijn.
 Lam Gods
 Uitnodiging tot communie:
God van nieuw leven,
wij putten kracht uit het herdenken van Jezus.
Wij willen ingaan op de uitnodiging van Jezus
aan te zitten aan zijn gastmaal
waar Hij in de gaven van brood en wijn
lichaam en bloed in ons wil worden.
Wij zijn dan ook gelukkig, dat wij mogen deelnemen aan dit
gastmaal van de Heer, want zie: Dit is…
♫ Communielied: Aramees Shubho l’Haw qolo (Vertaling)
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Glorie aan het woord van God, die een lichaam werd
Glorie aan het woord van de Allerhoogste, die vlees
geworden is.
Alle oren hoorden en alle ogen zagen hem
Alle handen raakten hem aan en hij werd Brood voor alle
mensen
Alle mensen met organen en zintuigen, wees dankbaar voor
degene die kwam en iedereen verloste (het leven gaf)
Maria raakte zwanger van een kind, zo stil
En door hem werden alle tongen gedempt
Jozef droeg Hem en beschermde het mooiste juweel,
mooier dan al het andere
Hij verscheen als een Kind en daar verborg zich de bron van
alle kennis en gerechtigheid
2 Er is een kindeke geboren op aard
Er is een Kindeke geboren op d'aard; 2x
't Kwam op de aarde voor ons allemaal; 2x
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis; 2x
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis; 2x
Er is een Kindeke geboren in 't strooi; 2x
't Lag in een kribbe, gedekt met wat hooi; 2x
't Kwam op de aarde voor ons allemaal; 2x
En 't wenst ons allen een zalig nieuw jaar; 2x
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 Communiegebed:
God, de geboorte van Uw Zoon geeft hoop!
Hem te ontvangen als lichaam en bloed,
zoals wij zo juist weer hebben mogen doen,
geeft ons kracht om die hoop te beleven.
Moge die hoop er dan ook toe leiden,
dat wij in de ogen van de ander
mogen lezen dat hij ons heeft verstaan.
God geef ons de gave, dat wij overtuigd blijven, dat
zolang er nog hoop is, er ook bidden is
en dat zolang er bidden is, God ons in zijn handen zal
houden. Dat vragen wij…
 Slotzegen
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 nacht 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.
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.
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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 alien heen in vrede.
A Wij danken God.
♫ Slotlied: Stille nacht
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'.
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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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