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i.v.m. Covid19 is meezingen helaas NIET toegestaan 
 

OPENINGSDIENST 
 
♫ Openingslied: Wij komen tezamen (K4)  
 
Wij komen tezamen, hier op deze kerstdag 
een kind werd geboren, in Bethlehem. 
Hij heeft gegeven, hoop die ons doet leven. 
Hij kwam voor alle mensen (3x), onze Heer 
 
Hij kwam hier op aarde, om de weg te wijzen, 
die weg is soms lang en smal, en niet verlicht. 
Hij heeft gegeven, licht om in te leven. 
Hij kwam voor alle mensen (3x), onze Heer 
 
Hij Kwam voor ons allen, hier op deze aarde, 
om mensen te laten zien, wat liefde doet. 
Wij moeten geven, liefde die doet leven. 
Hij kwam voor alle mensen (3x), onze Heer 
 
Woord van welkom 
 
Inleiding 
De liefde van God is zichtbaar, tastbaar, voelbaar geworden 
in een menselijk lichaam, in een menselijk hart. 
In dit kind; Jezus van Nazareth. 
Opdat mensen in liefde weer mens zouden worden voor elkaar. 
 
Jezus licht van de wereld. 
Licht voor alle mensen. 
Licht voor jou en mij. 
Licht om Gods wegen weer te vinden.  
 
Gebed om vergeving 
Op dit feest willen we het stil maken  
om Gods menslievendheid die onder ons is komen wonen en  
bidden we om Zijn ontferming. 
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Voorganger: 
Wij zoeken naar vrede, naar gerechtigheid,  
naar solidariteit tussen mensen.  
 
Allen: Jij bent hierbij een licht in de duisternis.  
          Jij wijst ons de weg. 
 
Voorganger: 
Wij verlangen naar echte menselijkheid,  
naar Gods nabijheid onder mensen. 
 
Allen: Zoals de herders vinden wij die in U,  
          een Mensenkind onder de mensen. 
 
Voorganger: 
Wij verdwalen soms langs donkere wegen.  
Maar als een schaduw trekt U met ons mee. 
 
Allen: Jij wilt voor ons zijn, warmte en licht, een vindplaats 
          waar geborgenheid en vertrouwen en liefde is. 
 
Heer onze God, kom in ons bestaan, onstuitbaar als een kind 
dat geboren wordt. Help ons om voor elkaar écht mens te zijn, 
een licht in de nacht, een schouder om op te steunen. Dat 
vragen wij u voor vandaag en morgen en alle dagen. 
Amen. 
 
♫ Glorialied: Eer zij God in onze dagen (K7)  
 
Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het wel behagen, roept op aarde vrede uit. 
 
Refrein: Gloria, In exelsis Deo (2x) 
 
Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde naar ons toe  
gekomen is. 
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Refrein: Gloria, In exelsis Deo (2x) 
 
Lam van God, Gij hebt gedragen  
alle schuld tot elke prijs. 
Geef in onze levensdagen peis en vree, kyrieleis. 
 
Refrein: Gloria, In exelsis Deo (2x) 
 
Openingsgebed 
 
Heer onze God, niemand heeft U ooit gezien. 
In uw Zoon Jezus bent U ons nabij gekomen; 
Hij is uw licht in de 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, 
die met U en de Heilige Geest leeft, 
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing: uit de profeet Jesaja (52, 7-10) (Bijbel in gewone taal) 

 
Iedereen wacht op het goede nieuws. Iedereen wacht op de 
snelle boodschapper die over de bergen komt. De mensen zijn 
blij als Hij komt. Hij zegt dat er vrede komt, en dat God de 
mensen zal bevrijden. Hij roept naar de inwoners van 
Jeruzalem: “Jullie God is koning!” De bewakers op de muren 
roepen van vreugde, ze juichen. Want ze zien het met eigen 
ogen: De Heer komt terug naar Jeruzalem. Inwoners van 
Jeruzalem, juich allemaal! Jullie stad is verwoest, maar de Heer 
komt jullie troosten. Hij zal Jeruzalem bevrijden. Hij zal alle 
volken laten zien hoe machtig Hij is. Iedereen op aarde zal zien 
hoe God zijn volk bevrijdt. 
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♫  Teken van vrede (K12) 
 
In de diepe duisternis   
van een koude kille nacht 
werd een teken ons gegeven 
van een echte wereldvrede 
en dat teken, dat verlichtte onze nacht, 
onverwacht, er werd een Kind geboren. 
 
In die stal bij Bethlehem 
kwamen mensen bij elkaar, 
deelden met elkaar hun vreugde, 
stonden samen rond de kribbe. 
In die nacht was iedereen gelijk, 
arm en rijk, er was een Kind geboren. 
 
Deze stille donkere nacht 
zijn wij weer allen bij elkaar. 
Samen werken aan die vrede 
van dat teken lang geleden. 
Aan de hemel staat een fonkelende ster, 
toch niet zo ver, er is een Kind geboren. 
 
Evangelie: volgens Johannes 1, 1 t/m 5, 9 t/m 14  
(Bijbel in gewone taal) 

 
In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God, en hij was 
zelf God.  In het begin was hij al bij God. Alles is door hem 
ontstaan. Zonder hem zou er niets zijn. Al het leven komt van 
hem. Het leven dat hij brengt, is het licht voor de mensen. Hij is 
het licht dat schijnt in het donker. En het licht heeft het 
gewonnen van het donker. 
Gods Zoon is het ware licht, dat schijnt voor alle mensen. Hij 
kwam naar de wereld, die hij zelf gemaakt had. Maar toen hij in 
de wereld was, begrepen de mensen niet wie hij was. Hij kwam 
bij zijn eigen mensen, maar die wilden niet in hem geloven. 
Toch waren er ook mensen die wel in hem geloofden. Zij 
mochten kinderen van God worden. Dat betekent dat ze op een 
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nieuwe manier geboren zijn. Niet op de gewone manier, uit een 
vader en een moeder. Maar op een hemelse manier, uit God. 
Gods Zoon is een mens geworden. Hij heeft bij ons gewoond. 
In hem hebben wij Gods hemelse macht gezien. Hij is Gods 
enige Zoon, die bij de Vader vandaan gekomen is. In hem 
waren Gods liefde en trouw volledig aanwezig. 
 
♫ One thousand candles (K32) 
 
One thousand candles burning bright. 
They lighten up the earth. 
And stars reflecting from the sky, 
to tell about His birth. 
 
All through the cities, through the land, 
the message like before. 
The stable, manger and the child, 
a Saviour has been born. 
 
Oh blessed star of Bethlehem, 
shine down on big and small. 
For Christmas’ real significance, 
is love and peace for all. 
 
To ev’ry poor one’s heart, please send 
a spark of love sublime. 
And with a holy peace of mind 
it’s Christmas one more time. 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Voorganger: 
Ik geloof in God de Vader, 
die ons met Zijn goedheid en mensenliefde 
verschenen is in het kind van Bethlehem. 
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Allen: 
Ik geloof in het kind van Bethlehem, 
dat in zijn latere leven, 
ons Gods liefde heeft laten zien 
en opkwam voor kleinen en weerlozen. 
 
Voorganger 
Ik geloof in dit kind, 
dat omringd werd door herders en wijzen. 
Ik geloof dat wij de kerstboodschap 
verder kunnen dragen, door de kracht van de Geest, die Hij ons 
geschonken heeft. 
 
Allen: 
Ik geloof in het kerstfeest, ieder jaar opnieuw, 
en daarom in een wereld van vrede. AMEN. 
 
Voorbede 
 
Op dit kerstfeest bidden we om alles wat ons ter harte gaat, om 
alles waar het écht op aan komt in het leven. 
 
Als er ooit op een dag onweerlegbaar aan het licht is gekomen  
dat er hoop is voor kleine mensen, dat God een toekomst heeft  
voor al wat kwetsbaar is, dan is het op déze kerstdag.  
Dat we klein en kwetsbaar genoeg zijn om Gods woord te 
horen, Zijn licht te ontvangen. 
 
Laat ons bidden. 
Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
Als er ooit een dag is waarin mensen pijnlijk erkennen  
dat er voor zo velen nog steeds geen plaats is in onze herberg,  
dan is het déze kerstdag.  
Dat ons hart spreekt en onze deuren opengaan.  
 
Laat ons bidden. 
Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
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Als er ooit een dag is waarin kinderen en jongeren in armoede 
mogen hopen op een betere toekomst, dan is het déze 
kerstdag. Dat we het nooit opgeven met hen.  
 
Laat ons bidden. 
Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
Als er ooit een dag is waarin mensen een lied willen zingen van 
licht, vrede en gerechtigheid voor iedereen, dan is het déze 
kerstdag. Dat zij als bouwstenen mogen zijn voor onze weg. 
 
Laat ons bidden. 
Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
Als we ooit op een dag verbondenheid met familie, vrienden, 
mensen van de parochie voelen ook als is het anders dan 
andere jaren, dan is het wel op déze kerstdag. 
Dat wij drager van licht en vrede mogen zijn voor elkaar. 
 
Laat ons bidden. 
Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
Intenties 
 
Laat ons bidden. 
Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
God, U bent voor ons mens geworden, opdat wij mens zouden 
worden voor elkaar. Laat licht en vrede ons omgeven om het 
verder uit te dragen. Dat vragen wij u door Jezus onze Heer. 
Amen. 
 
Collecte aankondiging  
(i.v.m covid19 mogelijkheid hiervoor na deze viering) 
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♫ O holy night (K22) 
 
O holy night, the stars are brightly shining 
it is the night of our dear Saviour’s birth. 
Long lay the world in sin and error pining, 
till He appeared and the soul felt its worth. 
A thrill of hope, the weary world rejoices. 
For yonder breaks, a new and glorious morn’. 
Fall on your knees, oh hear the angels` voices. 
O night divine, 
O night, when Christ was born. 
O night, o holy night, o night divine. 
 
Led by the light of faith serenely beaming 
with glowing hearts by his cradle we stand. 
So led by light of a star sweetly gleaming, 
here came the wise men from Orient land. 
The King of Kings, lay thus in lowly manger. 
In all our trials born to be our friend. 
He knows our need, our weakness is no stranger 
Behold, your king 
before Him lowly bend. 
Behold, your king, before Him lowly bend. 
 
 
 

DIENST VAN DE TAFEL 
 
Voorganger; 
Bidt broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan 
worden door God, de almachtige Vader. 
 
Allen: 
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer 
van Zijn naam, tot welzijn van ons, en heel Zijn Heilige Kerk. 
 
Gebed over de gaven 
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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 mensgeworden Zoon, 
die met U leeft in eeuwigheid. Amen. 
 
Tafelgebed  
 
V: De Heer zal bij u zijn. 
A: De Heer zal u bewaren. 
V: Verheft uw hart. 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A: 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 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 vol vreugde: 
 
Allen:  
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! 
 
Gezegend Hij die komt: Jezus Christus de Heer, door U 
gezonden naar deze wereld, de vriend van de armen en de 
kleinen. Hij is gekomen om ons ten voorbeeld te zijn in liefde 
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voor U en voor elkaar. Hij is gekomen om van ons weg te 
nemen het kwaad dat vriendschap verhindert en de haat die het 
geluk van de mensen in de weg staat. Hij heeft ons zijn heilige 
Geest beloofd om met ons te zijn van dag tot dag opdat wij 
zouden leven van uw leven. 
God onze Vader, wij bidden U: Zend nu uw Geest uit over deze 
gaven - brood en wijn - dat zij voor ons worden het Lichaam en 
Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
Want op de avond voor zijn lijden en dood, toen Hij maaltijd 
hield tezamen met zijn leerlingen, heeft Hij een teken gesteld 
van uw oneindige liefde: Hij nam het brood in zijn handen, 
zegende U en dankte U, Hij brak het en gaf het aan zijn 
leerlingen met deze woorden: 
 
Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook de beker met de wijn, dankte U nogmaals en 
liet hem rondgaan 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. 
 
Allen: 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 
 
God onze Vader, Bron van liefde, zo gedenken wij op deze dag 
de dood en de verrijzenis van Jezus, uw Zoon, de Bevrijder van 
deze wereld. Hij heeft zichzelf prijsgegeven, uitgeleverd in onze 
handen, ja, Hij is ons offer geworden om ons opnieuw te richten 
op U. 
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Verhoor ons, Heer onze God, en schenk uw Geest van liefde 
aan allen die deelnemen aan deze maaltijd, opdat uw kerk in 
eenheid groeien mag tezamen met de bisschop van Rome, 
paus Franciscus, met bisschop Johannes en alle bisschoppen 
van de wereld en tezamen met allen, die geroepen zijn tot de 
dienst voor heel uw volk op deze aarde. 
Vergeet niet onze broeders en zusters, die een bijzondere 
plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen die wij tekort 
doen. Herinner U degenen die gestorven zijn en neem hen vol 
liefde op in uw woning. 
Wij vragen U: breng ons bijeen op uw dag tezamen met de 
maagd Maria, de Moeder van uw Zoon, en van ons allen die in 
Hem geloven, en laat ons delen in de glorie van uw Rijk. Dan 
zullen allen die in vriendschap verbonden zijn met Jezus 
Christus onze Heer, U blijven loven en prijzen tot in eeuwigheid. 
 
Allen: 
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. 
 
 
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  
tot in eeuwigheid. Amen. 
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Vredeswens 
Hij die LIEFDE heet 
zal vandaag MENS worden. 
Dat is aan het geschieden. 
Hij zal niet bij woorden blijven. 
Hij zal handen en voeten krijgen, 
geest en hart. Hij zal te zien zijn 
in ieder mens die zegt: 
“Ik ben er ook voor jou.” 
 
Communie 
 
♫ Op weg naar een stal (K18) 
 
Refrein: Ik ben op weg naar een stal. 
  De huizen zijn me te mooi. 
  Misschien dat ik dromen zal. 
  Als ik slapen durf in het hooi. 
 
Ik zoek me een moeder die wacht, 
een vader die zwijgt en begrijpt. 
Geduld is de vruchtbare nacht 
waarin een mensenzoon rijpt. 
 
Refrein. 
 
Ik groei in de slaap van een man. 
De pijn van een meisje dat bidt. 
Behoedzamen horen ervan, 
en herders stamelen dit. 
 
Refrein. 
 
En zomaar een kind met een fluit, 
een bedelaar boordenvol lied. 
Ze gaan er vannacht nog op uit. 
Mijn naam vergeten ze niet.           Refrein. 
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♫  Midden in de winternacht (K8)  
 

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? 
Laat de citers slaan, blaast uw fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 
 
Vrede was er 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 citers slaan, blaast uw fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 
 
Ondanks winter, sneeuw en ijs 
bloeien alle bomen. 
Want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 
Elke vogel zingt zijn lied, 
herders waarom danst gij niet? 
Laat de citers slaan, blaast uw fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 
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Slotgebed 
 
Heer onze God, U hebt Uw volk getroost, 
en bent 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. Amen.  
 
Slottekst:  
Het wonder  
van de menswording gebeurt. 
Niet in een zee van licht 
niet in straten vol glitter 
niet in de verblindende veelheid 
en ver van wie uit is op macht. 
Maar naamloos, geborgen 
misschien in het holst van de nacht. 
Op plaatsen, ontelbaar  
waar leven wordt doorgegeven 
waar brood van vertrouwen met ieder gedeeld wordt 
waar niemand te min is 
waar je als vreemde een thuis vindt 
waar eenzaamheid wordt geheeld 
pijn niet vergeten 
angst niet meer hoeft 
waar men grootmoedig een stap zet naar vrede. 
Het kind van de hoop 
wordt steeds weer geboren 
uit mensen 
God,  
wat een wonder! 
 
Wegzending en Zegen 
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♫ Slotlied: Go tell it on the mountain (gezongen door Liriko) 
 
 
Refrein: 
 Go, tell it on the mountains, 
 over the hills and everywhere. 
 Go, tell it on the mountains: 
 our Jesus Christ is born! 
 
1. While shepherds kept their watching 
 over wandering flock by night, 
 behold from out the heavens, 
 there shone a holy light. (R) 
 
Refrein: 
 Go, tell it on the mountains, 
 over the hills and everywhere. 
 Go, tell it on the mountains: 
 our Jesus Christ is born! 
 
2. And lo! When they had seen it, 
 they all bowed down and prayed, 
 then travelled on together 
 to where the Babe was laid.  
 
Refrein. 
 

Zanggroep Impuls wenst u allen een 
Zalig kerstfeest en een voorspoedig, 
gezond, 2021!  


