1ste KERSTDAG

✓

Helaas mag u niet meezingen, u wordt toegezongen.

✓

Er wordt niet gecollecteerd. U kunt uw gaven via de GIVT app
doneren of in het offerblok bij het verlaten van de kerk.

Vaste gezangen uit: Kleine Barokmis
C. van Haperen
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Nu zijt wellekome
Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van den 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 den 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;
Beth’lem is de stede, daar is ‘t geschied voorwaar.’
Kyrieleis.
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Openingslied: Wij komen tezamen
Wij komen tezamen onder ‘t sterreblinken,
een lied moet weerklinken voor Bethlehem.
Christus geboren zingen d’eng’lenkoren.
Refrein:

Kom, laten we Hem aanbidden,
kom, laten we Hem aanbidden,
kom, laten we Hem aanbidden, die Koning.

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre,
zij volgden zijn 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

Begroeting en inleiding

Schuldbelijdenis
A: Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd
heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld,
door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de
heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u,
broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God.
P: Moge …
A: Amen
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Heer ontferm U
Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U

Gloria
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij
liefheeft. – Wij loven U. – Wij prijzen en aanbidden U. – Wij
verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. – Heer
God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; – Heer, eniggeboren
Zoon, Jezus Christus; – Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
– Gij, die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. –
Gij, die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. – Gij,
die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. – Want
Gij alleen zijt de Heilige. – Gij alleen de Heer. – Gij alleen de
Allerhoogste, Jezus Christus, – met de heilige Geest in de
heerlijkheid van God de Vader. Amen.

Gebed bij de opening van de schrift
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Eerste lezing: Jesaja 52, 7-10
Hoe liefelijk 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

Tussenzang: Psalm 96
Heden is ons een Redder geboren; Christus de Heer.
Zingt nu de Heer een nieuw lied,
zingt de Heer aarde alom;
zingt de Heer, zegent zijn naam,
verkondigt zijn heil dag aan dag.

Refrein

Meldt onder de volken zijn glorie,
alom in de landen zijn wonderen.
Verkondigt het onder de volken:
De Heer heeft de troon ingenomen!

Refrein

In de hemel is vreugde, de aarde zingt mee,
de zee davert met machtige branding;
het is feest op het veld en bij al wat daar leeft,
alle bomen des wouds ruisen jubel!
Refrein
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Tweede lezing: 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.’
Zo spreekt de Heer – Wij danken God

Alleluia
Heden is ons een Redder geboren; Christus de Heer.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Ik verkondig u een tijding, een tijding van vreugde: Refrein
Alleluia, alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia, alleluia!
Heden is ons een Redder geboren Christus de Heer.
Alleluia!
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Evangelie: 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.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God
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Acclamatie
Heden is ons een Redder geboren; Christus de Heer.

Verkondiging

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die
ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die
geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en
begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit
de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van
God, de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de
levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige
katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van
de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen.
Voorbede en Intenties – De intentiekaars wordt aangestoken
A: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel
Er wordt niet gecollecteerd.
U kunt uw gaven via de
GIVT app doneren of in het
offerblok bij het verlaten van
de kerk.
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Lied: Eer zij God in onze 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.
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.
Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs.
Geef in onze levensdagen
peis en vree, kyriëleis.
Gloria in excelsis Deo.

Bereiding van de gaven
P: Bidt, broeders en zusters …
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
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Eucharistisch gebed
P: De Heer zal bij u zijn.
P: Verheft uw hart.
P: Brengen wij dank aan
de Heer, onze God.

A: De Heer zal u bewaren.
A: We zijn met ons hart bij de Heer.
A: Hij is onze dankbaarheid
waardig.

P: 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; 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:
Heilig
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.
P: Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U
wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt
Gij alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd
blijft Gij bezig U een volk bijeen te brengen uit alle naties en
rassen en talen; want van oost tot west moet door een zuivere
offergave hulde worden gebracht aan uw Naam.
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Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe
te wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw
Geest, en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus,
uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren.
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij brood en
sprak daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken.
Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT
VOOR U GEGEVEN WORDT.

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede
om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en
zei:
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.
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van
uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw
rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn
wederkomst en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend
en heilig.
Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw kerk,
en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U
verzoend hebt.
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Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn
Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest opdat men
ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest.
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen
wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met
Maria, de heilige Maagd en Moeder van God; met de heilige
Jozef, haar bruidegom; met uw apostelen en martelaren, en met
allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden.
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen
toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is
gegeven opdat wij met U worden verzoend.
Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof:
samen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en Jozef, onze
bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het
gelovige volk dat Gij U hebt verworven.
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt.
Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van
overal bijeen.
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief
waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw rijk.
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen
voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus
onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.
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.
A: Amen.
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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.
P: Verlos ons, Heer….
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen

Vredewens

Lam Gods
Lam Gods, dat wegneemt
de zonden der wereld,
ontferm U over ons. (2x)
Lam Gods, dat wegneemt
de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
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Communie
P: Zalig zij…
A: Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden

Communielied
Choral 147 – Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Wohl mir, dass ich
Jesum habe,
O wie feste halt ich ihn,
Dass er mir mein Herze labe,
Wenn ich krank und traurig bin.
Jesum hab ich, der mich liebet
Und sich mir zu eigen gibet;
Ach, drum lass ich Jesum nicht,
Wenn mir gleich mein
Herze bricht

Wat een voorrecht dat ik
Jezus heb,
O, hoe stevig houd ik Hem vast,
Dat Hij mijn hart verkwikke,
als ik ziek ben en bedroefd.
Ik heb Jezus, die mij liefheeft
en zich aan mij gegeven heeft;
Ach, daarom laat ik Jezus
niet los, ook al breekt
mijn hart in mij.

Jesus bleibet meine Freude.
Meines Herzens Trost und Saft.
Jesus wehret allem Leide.
Er ist meines Lebenskraft.
Meiner Augen Lust und Sonne,
meiner Seele Schatz
und Wonne,
darum lass ich Jesum nicht
aus dem Herzen und Gesicht.

Jezus zal mijn vreugde blijven,
balsem voor mijn hart, en troost;
Jezus hoedt mij ook in 't lijden,
Hij is van mijn leven de kracht,
van mijn ogen de lust en de zon,
Hij is mijn ziel schat
en hoogst genot;
Daarom zal Jezus altijd in mijn
hart en nooit uit mijn ogen zijn.
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Slotgebed

Mededelingen

Zegen
P: De oneindige 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 drijven
en uw hart vervullen met het licht van het goede.
A: Amen.
P: 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 de verkondigers van zijn evangelie.
A: Amen.
P: 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.
P: Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
A: Amen.
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Slotlied: Hoor, de eng’len zingen d’eer
Hoor, de eng’len zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer!
Vrede op aarde, ’t is vervuld,
God verzoent der mensenschuld.
Mengt u volken in het koor,
dat weerklinkt de hemel door:
Mensentong en eng’lenstem,
zingt het Kind van Bethlehem.
Hoor, de eng’len zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer!
Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Christus d’eeuw’ge ’s Vaders Zoon.
Wordt geboren uit een maagd,
op den tijd, die God behaagt.
Vlees geworden Woord van God,
mens geworden om ons lot:
U, der mensen één, o Heer,
U, Immanuel zij eer!
Hoor, de eng’len zingen d’eer
van de nieuw geboren Heer!
Heil de Vorst der eeuwigheid,
Zonne der gerechtigheid!
Van zijn vleug’len dalen neer
licht en leven altijd weer.
Lof U, die uw glorie deed
schuilen in het aardekleed,
Opdat wij, van zonden rein,
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng’len zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer!

17

18

19

ZALIG KERSTFEEST

20

