PAROCHIE DE GOEDE HERDER

‘Licht in de donkerste dagen’
Kerstnachtmis

Eucharistieviering op Kerstavond, 24 december 2020
in de St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans basiliek

Voorwoord
Nu wij in onze kerken slechts een beperkt aantal mensen kunnen
ontvangen vanwege het corona-virus, zoeken we naar wegen van
verbondenheid.
Vanaf de Advent worden er weer besloten vieringen gehouden
door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de
verschillende deelgemeenschappen. Deze vieringen kunt u
bekijken op YouTube, via de website van de parochie of van uw
deelgemeenschap.
Nu er geen vieringen op Kerstavond mogelijk zijn, wordt ook een
Kerstnachtmis uitgezonden.
Alle goeds, pastoraal team
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‘Licht in de donkerste dagen’
Kerstnachtmis, 24 december 2020
in de St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans basiliek
met zang door leden van herenkoor In Honorem Dei
o.l.v. Bas van Houte (tevens orgel).
Voorganger: pastor Henri Egging.
Lector: Agnes Jansen.
Introitus: Dominus dixit
Dominus dixit ad Me:
Filius meus es Tu,
Ego hodie genui Te

De Heer sprak tot Mij:
Gij zijt mijn Zoon.
Ik heb U heden verwekt.

Quare fremuerunt gentes:
et populi meditati sunt inania?

Waarom zijn de volken rumoerig,
beramen de naties verzet?

Dominus dixit ad Me:
Filius meus es Tu,
Ego hodie genui Te

De Heer sprak tot Mij:
Gij zijt mijn Zoon.
Ik heb U heden verwekt.

Openingslied: Wij komen tezamen
Wij komen tezamen onder ‘t sterrenblinken,
een lied moet weerklinken voor Bethlehem.
Christus geboren zingen d’eng’lenkoren.
Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus, Dominum.
Drie wijzen met wierook kwamen er van verre,
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem.
Herders en wijzen komen Jezus prijzen.
Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus, Dominum.
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Ook wij uitverkoren mogen U begroeten
en kussen uw voeten, Emmanuël.
Wij willen geven hart en geest en leven.
Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus, Dominum.
Begroeting en inleiding
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.
En met uw geest.
In het donker van deze nacht zijn wij met elkaar verbonden, om te
luisteren naar het oude verhaal van de geboorte van een kind, en naar de
belofte die deze gebeurtenis in zich draagt: God wil met ons verbonden
zijn.
Elk jaar klinkt in deze nacht de vreugdevolle boodschap die voor allen
bestemd is: ‘Heden is u een Redder geboren, de Messias, de Heer.’
Midden tussen mensen wil Hij wonen.
Wij kunnen de kerstnachtmis dit jaar niet in onze kerken vieren. Maar toch
mogen wij vannacht ervaren dat God dichtbij ons is. Ook in deze tijd van
beproeving horen wij dat er voor ons een weg is, vanuit de duisternis naar
het licht, naar Gods licht, dat ons tegemoet straalt in een klein mensenkind.
Schuldbelijdenis
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.
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Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.
Kyrie eleison (VIIIe mis)
Kyrie eleison. Kyrie eleison.

Heer, ontferm U.

Christe eleison. Christe eleison.

Christus, ontferm U.

Kyrie eleison. Kyrie eleison.

Heer, ontferm U.

Gloria (VIIIe mis)
Gloria in excelsis Deo.

Eer aan God in den hoge,

Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.

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.

Laudamus Te.
Benedicimus Te.
Adoramus Te.
Glorificamus Te.
Gratias agimus Tibi
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite,
Iesu Christe.
Domine Deus Agnus Dei,
Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
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Quoniam Tu solus Sanctus.

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.

Tu solus Dominus.
Tu solus altissimus, Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.
Gebed

Heer onze God, niemand heeft U ooit gezien.
In uw Zoon Jezus zijt Gij 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 leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
Eerste lezing: uit het boek van 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.
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:
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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.
Graduale: Tecum principium
Tecum principium
in die virtutis tuae:
in splendoribus sanctorum,
ex utero ante luciferum genuite.

Bij U is de heerschappij
op de dag van uw kracht;
in de luister van het heilige
heb ik U vóór de morgenster
uit mijn schoot doen voortkomen.

Dixit Domino meo:
Sede a dextris meis:
donec ponam inimicos tuos
scabellum pedum tuorum

De Heer zei tot mijn Heer:
Zit aan mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden
als een voetbank
voor uw voeten leg.

Tecum principium
in die virtutis tuae:
in splendoribus sanctorum,
ex utero ante luciferum genuite.

Bij U is de heerschappij
op de dag van uw kracht;
in de luister van het heilige
heb ik U vóór de morgenster
uit mijn schoot doen voortkomen.

Tweede lezing: uit de brief van de 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,
-7-

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.
Alleluia: Dominus dixit
Alleluia.

Alleluia.

Dominus dixit ad Me:
Filius meus es Tu,
Ego hodie genuite.

De Heer sprak tot Mij:
Gij zijt mijn Zoon,
Ik heb U heden verwekt.

Alleluia.

Alleluia.

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 Syrië was.
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,
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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.
Overweging
Om licht te zien hebben wij op Kerstavond verbinding gezocht met de
viering in deze kerk. Wij kunnen niet naar de kerstnachtmis gaan, maar op
deze manier zijn wij er toch mee verbonden. Terwijl het donker is in deze
tijd, en niet alleen omdat de nacht in dit jaargetijde het langst is, gaan wij
op zoek naar licht.
Wat u hier kunt vinden is niet het felle licht van de kerstversiering in de
winkelstraten met gesloten winkels. Het is ook niet de glitter van de
lichtslangen en lichtsterren die je kon kopen bij de toch nog geopende
voordeeldrogist. Het licht dat wij hier vannacht zoeken is klein, kwetsbaar:
één lichtje is genoeg.
Dat éne lichtje wat wij vannacht hopen te vinden is een Kind dat geboren
wordt. God komt ons nabij, menselijk in ons midden, juist nu wij zo veel
warmte en nabijheid missen. Hij wordt geboren, niet in een paleis of een
penthouse, niet in een warme en versierde huiskamer, maar bij de herders
op het veld.
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Als je dat éne lichtje wil zien, dan moet je ook het donker aandurven. Maar
kennen wij dat eigenlijk nog wel: een hartstikke donkere nacht? Er zijn zo
veel lichten om ons heen, dat het nooit echt helemaal donker is.
Zo is het, denk ik, ook gegaan in het leven van de meesten van ons. Ons
leven was meestal niet zwart, maar grijs. Vaak was het meer de sleur, of
anders de stress, die ons leven bepaalde. Maar nu, in de corona-crisis,
kennen wij allen wel grote problemen of zorgen. Als het niet gaat om
onszelf, dan wel om mensen die ons dierbaar zijn.
Te midden van het donker, dat wij niet meer gewend waren, en dat ons nu
overvalt, verlangen wij naar dat éne kleine lichtje van Kerstmis. Maar wij
kunnen het alleen zien, als wij het geglitter en klatergoud achter ons laten.
Wij vinden het Kerstkind pas, wanneer wij durven met mensen mee te
leven, en mee te gaan in het donker.
Juist daarom spreekt de profeet Jesaja, in de eerste lezing, over een volk
dat in duisternis ronddwaalt. Dat is een harde werkelijkheid die niet lijkt te
passen bij de romantiek van de Kerstnacht. Maar alleen in het duistere en
beproefde bestaan van dit volk, kan de Kerstboodschap voluit klinken:
‘een Kind wordt ons geboren, een zoon ons gegeven!’
Terwijl het nog donker is en de situatie uitzichtloos lijkt, ziet het volk al
een helder licht. Er is weer hoop en uitzicht, en die komt niet van een
andere heerser - met nog meer macht. Een Kind zal vrede gaan brengen en
gerechtigheid voor iedereen. Gods liefde zal dat teweegbrengen: er schijnt
licht in de duisternis.
Om het Kerstkind te zien, moeten wij wel het duister van de nacht in
durven gaan. Wil je dat ene lichtje op het spoor komen, dan moet je weg
gaan van het verblindende licht van alle kerstversiering. Je vindt de
pasgeboren Heiland niet in de veilige geborgenheid van thuishuis en haard,
maar als je je inlaat met mensen zoals de herders, op het veld.
Want wat toen, ruim 2000 jaar geleden de herders waren, dat zijn nu al die
andere mensen die beproefd worden in hun bestaan. Ieder van ons kent wel
mensen van wie het werk of het bedrijf op het spel staat. En wie kent er
niemand die positief getest is, en alleen maar kan hopen dat het
ziekteverloop meevalt?
Juist voor mensen die het juk van hun zorgen dragen, die leven in het
duister, moet het Licht van Kerstmis opgaan. Zoals de herders toen niet in
tel waren, zo kennen wij nu, in onze eigen omgeving en ook verder weg,
mensen die een last met zich meedragen in hun leven. En zoals het volk,
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bij de profeet Jesaja, zijn er vandaag nog steeds volkeren die gebukt gaan
onder rampen, oorlog of terreur.
Jezus wordt onder ons geboren wanneer wij omzien naar mensen voor wie
het leven zwaar valt. Ik denk daarbij aan mensen die voorgoed afscheid
moesten nemen van een geliefde. En ik heb ook mensen voor ogen die
eenzaam thuis zitten, en de warmte missen van een arm om hen heen – of
als dat niet kan toch minstens een luisterend oor. Als je zulke mensen niet
alleen laat, dan zul je het licht van Kerstmis zien - al is het maar een heel
klein vlammetje.
En dat geldt ook voor de grote rampen en het grote onrecht in de wereld.
Eén schrijnend voorbeeld: mensen die al in armoede leven, met minder
weerstand tegen het virus, moeten nog langer wachten op een werkend
vaccin. Vaak zijn dat voor ons berichten op bladzijde-zoveel in de krant,
waar wij in alle drukte langs heen leven. Maar als wij er niet aan voorbij
gaan, en het duister van zulke grote rampen onder ogen durven zien: dan
kan er ook weer een lichtje van hoop gaan schijnen.
Voor Jezus, Maria en Jozef was er geen plaats in het gastenverblijf. Of
eigenlijk staat er, in de Griekse grondtekst: ‘hun plaats was niet in de
herberg’. Jezus wou niet ter wereld komen te midden van de luxe van
mensen met geld en macht.
Zeker, de evangelist weet wel van het grote wereldgebeuren. Maar de
machten van de wereld, toen keizer Augustus en landvoogd Quirinius, zijn
voor hem niet belangrijk. De beslissende wending in de geschiedenis
begint niet bij wereldleiders of bestuurders van grote concerns, zegt het
Evangelie.
Het Kerstkind wordt geboren te midden van gewone mensen, zelfs bij
mensen die niet in tel zijn. Zij hebben weet van de zorgen die het leven
zwaar kunnen maken. Bij hen is er ruimte voor nog een onverwachte Gast.
En juist dit Kind zal de Heiland blijken te zijn, die zijn leven geeft om ons
te bevrijden.
Het wordt Kerstfeest als wij het glitterlicht doven en de nacht aandurven,
die nu toch al zo dichtbij gekomen is. Als wij alle drukte en het ‘gewone’
feestgedruis van kerstmis loslaten, als het stil wordt in ons hart: dan horen
wij de engelen zingen. Als wij vanuit onze warme huiskamer contact
zoeken met iemand buiten, die onze steun nodig heeft: dan wordt Jezus
onder ons geboren. Dan schijnt er licht in de donkerste dagen. Zalig
Kerstfeest!
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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
In deze heilige nacht, waarin de genade van God,
bron van heil voor alle mensen, op aarde verschenen is,
richten wij ons gebed tot God, onze Vader…
Dat, ook in deze donkere dagen,
de harten van alle gelovigen vervuld worden met vreugde
om de komst van de Heiland, Jezus Christus.
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Dat dit kerstfeest mensen overal op aarde beweegt
om vrede te brengen,
armen te helpen en hongerigen te voeden,
licht te brengen voor wie in het duister leven
en zieken bij te staan.
Laat ons bidden...
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Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Dat deze nacht het teken mag zijn
dat niemand eenzaam hoeft te blijven,
dat bevrijd worden wie gevangen zitten
en dat ontheemden een nieuw thuis krijgen.
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Dat alle mensen wereldwijd, die slachtoffer zijn
van het coronavirus, worden ondersteund,
vooral degenen die het zwaarst getroffen zijn;
dat allen die patiënten verzorgen, waardering ondervinden;
dat overheden verlicht worden met wijsheid
bij het nemen van preventiemaatregelen.
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
(Eigen intenties)
Eeuwige God,
nu in deze nacht uw heil voor de mensen is verschenen,
vragen wij U: breng licht in onze duisternis
en schenk vrede op aarde aan de mensen van uw welbehagen.
Door Jezus Christus, onze Heiland,
uw Zoon en onze Heer.
Amen.
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Offerande: Aandragen van de gaven
De gaven van brood en wijn worden nu op het altaar geplaatst voor de
viering van de eucharistie. U kunt zich daarbij aansluiten met een bijdrage
voor de collecte. In deze bijzondere tijd kunt u uw bijdrage overmaken
naar de bankrekening van uw deelgemeenschap.
Informatie vindt u op de website van de parochie of van uw
geloofsgemeenschap.
Offertorium: Laetentur caeli
Laetentur caeli,
et exsultet terra
ante faciem Domini:
quoniam venit.

Laat de hemelen zich verblijden
en de aarde juichen
voor het aanschijn van de Heer,
want Hij is gekomen.

Bereiding van de gaven
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door
God, de almachtige Vader.
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 mensgeworden Zoon,
die met U leeft in eeuwigheid. Amen.
Prefatie I van Kerstmis
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal 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.
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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 en zingen U toe vol vreugde:
Sanctus (VIIIe mis)
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth;
Pleni sunt cæli et terra
gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus, qui venit
in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

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 III B
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.
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:
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NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,
WANT DIT IS MIJN LICHAAM
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij 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.
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. 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,
samen 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 het 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
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paus, en Johannes, 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. 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.
Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij gesteund door Uw barmhartigheid,
altijd vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust.
Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,
de komst van onze Verlosser Jezus Christus.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Vredesgebed en vredewens
Jesaja schrijft: ‘Men noemt hem een wonder van beleid,
goddelijke held, vader voor eeuwig, vredevorst.’
- 17 -

Die Vredevorst is heden geboren
en door ieder van ons in vreugde ontvangen.
Het is aan ons om die vrede uit te dragen aan alle mensen.
Daarom bidden wij:
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 van het Kerstfeest, de vrede van de Heer, zij altijd met u.
En met uw geest.
Agnus Dei (VIIIe mis)
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Lam Gods, dat wegneemt de
zonden der wereld,
ontferm u over ons,
Lam Gods, dat wegneemt de
zonden der wereld,
ontferm u over ons,
Lam Gods, dat wegneemt de
zonden der wereld,
geef ons de vrede.

Uitnodiging tot de communie
God is op aarde verschenen in een Mensenkind.
Een goddelijk mens, die ons nodigt aan zijn Maaltijd.
Eet dan van dit Brood
en laat zichtbaar worden wat wij zijn:
het levende Lichaam van Christus.
Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden…
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Gebed bij de ‘geestelijke communie’
Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart.
Ik omhels U, verlaat mij nooit meer.
Communio: In splendoribus
In splendoribus sanctorum,
ex utero ante luciferum genuit

In de luister van het heilige
heb Ik U vóór de morgenster
uit mijn schoot doen voortkomen.

Communiezang: Stille nacht
Stille nacht, heilige nacht.
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt Gij U rijkdom ontzegd,
wordt Gij op stro en in doeken gelegd.
Leer mij U danken daarvoor,
leer mij U danken daarvoor.
Stille nacht, heilige nacht,
vreed' en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen! Gode zij eer.
Amen! Gode zij eer.
Gebed na de communie
Heer onze God,
Gij hebt uw volk getroost
en zijt ons tegemoet gekomen
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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.
Danklied: De herdertjes lagen bij nachte
De herdertjes lagen bij nachte,
zij lagen bij nacht in het veld.
Zij hielden vol trouwe de wachte,
zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij engelen zingen,
hun liederen vloeiend en klaar.
De herders naar Bethlehem gingen:
‘t liep tegen het nieuwe jaar.
Toen zij er te Bethlehem kwamen,
daar schoten drie stralen dooreen;
een straal van omhoog zij vernamen;
een straal uit het kribje beneên.
Daar vlamd’ er een straal uit hun ogen,
en viel op het Kindeke teer.
Zij stonden tot schreiens bewogen,
en knielden bij Jezus neer.
Maria die bloosde van weelde.
van ootmoed en lieflijke vreugd’.
De goede Sint Jozef, hij streelde
het Kindje, der mensen geneugt.
De herders bevalen te weiden
hun schaapkens aan d’engelenschaar.
“Wij kunnen van ‘t kribje niet scheiden,
wij wachten het nieuwe jaar.”
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Zending en zegen
Vanuit het licht en de warmte van deze viering,
gaan wij opnieuw de donkere, koude nacht in.
Maar ook al gaan wij door de duisternis, in deze tijd,
deze nacht verandert alles:
want is een Redder is ons geboren, de Messias, de Heer.’
Niet bij de machtigen is Hij geboren, maar tussen herders:
te midden van mensen die niet meetellen;
tussen mensen die zorg dragen voor een ander.
Midden tussen mensen wil Hij wonen.
Ons leven wil Hij delen.
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
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. Amen.
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. Amen.
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. Amen.
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon + en heilige Geest. Amen.
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Slotlied: Ere zij God
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge
Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen een welbehagen
In de mensen een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Namens alle medewerkers aan deze viering
wensen wij u: een Zalig Kerstfeest !
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Gebed bij de beproeving door het corona-virus
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
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Steun de parochie met uw gift
Door de maatregelen vanwege het coronavirus is het aantal deelnemers
van liturgische vieringen beperkt. Daardoor zijn ook de opbrengsten van
de collectes sterk verminderd. Nu het nog niet voor iedereen mogelijk is
om naar de kerk te komen, gaan wij ook weer op afstand vieren. Wij
vragen u de parochie ook in deze tijd financieel te ondersteunen.
Het bankrekeningnummer van uw geloofsgemeenschap vindt u op de
website van de parochie of van uw eigen geloofsgemeenschap.
Door uw steun kan de parochie voortbestaan. Dank voor uw gift.
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