PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Een kind ons geboren
Eucharistieviering op kerstavond, vrijdag 24 december 2021
Voorganger: Pastor Avin Kunnekkadan, SVD

Deelgemeenschap: Andreas Petrus en Paulus
Zang: Intermezzo o.l.v. Peter Bergmans
Muziek: Jan Michel Koekebakker
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Openingslied: In het begin
Dit is de nacht van vrede op aarde,
Dit is de nacht van het nieuwe begin,
Gods zoon wordt mens om ons te bevrijden
Opdat ook wij gaan gelijken op Hem.
Refrein.
Blijf niet staren naar vroegere dagen,
Sta niet stil in de tijd van voorbij,
‘Ik’, zegt Hij, ‘ga iets nieuws beginnen,
het is al begonnen, merk je het niet’.
God gaat met ons de wereld vernieuwen,
Hij geeft zijn Zoon als licht voor ons uit.
Mens zijn als Hij, verlossend, bevrijdend:
vrede waai uit! Deze nacht: nieuw begin. Refr.
Gods Zoon wordt mens. Nieuw leven op aarde:
Hij is met ons, weg schaduw van dood.
Twijfel verdwijn, iets nieuws gaat beginnen:
leven, voor goed, in Zijn vrede, Zijn naam. Refr.
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.
Openingsgedachte
In het donker van deze nacht zijn wij bijeen gekomen. In ons huis, zoals de
eerste Christenen, om te luisteren naar het oude verhaal van de geboorte
van een kwetsbaar kind, Jezus van Nazareth. God wil met ons verbonden
zijn door de woorden: “Vandaag is voor u een Redder geboren, de Heer,”
en wij mogen ervaren dat God dicht bij ons is. Vannacht kunnen wij horen,
dat er voor ons een weg open ligt vanuit het duister naar het Licht.
Hulpeloosheid naar hoop; angst naar overgave; naar moed; verdriet naar
vreugde. Als wij ons laten raken door Jezus met de boodschap van
Kerstmis, zal Zijn Licht over ons schijnen, dan vinden wij een houvast.
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Laten wij deze viering beginnen en vragen om vergeving en verzoening
voor onze tekortkomingen.
Kyrie: Heer ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons.
Kom en heel ons land, reinig met Uw vuur, raak ons nu aan.
Wij buigen neer en roepen tot u Heer;
o Heer, ontferm U over ons, o Heer, ontferm U over ons (3x)
Gloria: 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, 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, 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.
Openingsgebed

DIENST VAN HET WOORD.
Eerste lezing: Jes. 9,1-3.5-6
Een Zoon is ons geschonken.
Uit het boek van de profeet Jesaja.
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
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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.
Tussenzang : Psalm 96 Zingt voor de Heer een nieuw lied.
Refrein.
Zing voor de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing voor de Heer.
Zing voor de Heer een nieuw lied: Heel de aarde, zing voor de Heer.
Zing een loflied voor Hem, tot de eer van zijn naam
en vertel iedereen dat Hij redt.
Vertel alle volken hoe groot Hij is
en van de wonderen die Hij heeft gedaan.
Let niet op de goden van andere volken,
want het is de Heer die de hemel heeft gemaakt.
Zijn glans en glorie gaan voor Hem uit.
Zijn macht en luister omringen Hem. Refr.
Alle stammen, volken, erken nu de Heer.
Geef Hem nu de eer, alle majesteit en macht.
Prijs de grootheid van zijn Naam.
Kom naar huis en breng Hem dank. Refr.
Buig nu voor de Heer, in zijn heilige glorie.
De aarde die zal sidderen en beven als Hij komt.
Vertel de volken; de Heer is koning.
Vast staat de wereld en wankelt niet.
Hij zal recht doen.
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En de hemel en aarde juichen, de zee zal van vreugde bruisen.
De velden verheugen zich met alles wat er groeit,
de bomen jubelen het uit.
En de hemel en aarde juichen, de zee zal van vreugde bruisen.
De velden verheugen zich met alles wat er groeit,
de bomen jubelen het uit.
Zing voor de Heer, Hij komt om recht te doen.
Zing voor de Heer, Hij maakt zijn trouw bekend.
Tekst: Psalm 96 NBV, bewerking & muziek: Anneke Quist. © Stichting
Sela Music
Tweede lezing: Tit. 2,11-14
De genade van God is aan alle mensen verschenen.
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus.
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.
Alleluja (GvL 251)
Halleluja, halleluja,
Ik verkondig U een tijding van vreugde:
heden is U een Redder geboren,
Christus, de Heer.
Halleluja, halleluja,
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Evangelie: Lucas 2, 1-14
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus
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,
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.

7

Evangelieacclamatie: Kind ons geboren
Kind ons geboren, Zoon ons gegeven
God onbedwingbaar Vader voor eeuwig
Koning van de vrede.
Kind ons geboren, Zoon ons gegeven
God onbedwingbaar Vader voor eeuwig
Koning van de vrede.
Overweging
Beste Parochianen,
Hartelijk welkom aan u allen. Met de hele parochie vieren wij via de
Livestream deze “bijzondere” kerstnacht. We zijn in de donkere dagen van
Kerstmis, maar we beleven ook de meest donkere tijden van het
jaar 2021 in onze samenleving. Spanning en onrust zijn door het
coronavirus meer dan ooit aanwezig. Maria en Jozef waren ook bang voor
de toekomst, net als wij nu. Maar, Maria en Jozef hadden geloof
en vertrouwen. Ja, wij kunnen ons afvragen, waar is toch die goede
God gebleven. Já! Hij ligt in de kribbe met Zijn armen wijd, om ons te
omarmen en te troosten. Om ons met vertrouwen weer te laten geloven in
een betere wereld. Gods liefde voor Zijn mensen houdt immers nooit op.
Die liefde zal eeuwig duren.
Já, wij wachten meer dan ooit op onze Redder.
Maar beste Parochianen, wij hebben een perspectief, een uitzicht. Wij
moeten positief zijn en niet klagen en pessimistisch zijn. Richt je op, kijk
naar voren, kijk vooruit! Het perspectief is, dat we op weg zijn naar geluk,
naar vreugde. Laten we beseffen dat ieder mens een kind van God
is. Het Kind, dat is geboren, het Kind dat Licht brengt en volkeren
verbindt. Zo hing er vroeger thuis altijd een ster boven de stal. De zelfde
ster, die in Bethlehem aan de Herders was verschenen. Zij volgden dat
Licht en verspreidden het grote nieuws van de geboorte van Jezus. Het
was ook de ster die de Driekoningen konden volgen om hun doel te
bereiken. Het is ook die ster, die altijd voor ons een lichtpunt kan zijn.
Waar wij naar uit moeten blijven kijken. Het is immers onze opdracht
dat Licht te verspreiden, onder de armen, de vluchtelingen, de daklozen
etc. Besef, dat ieder mens een kind van God is. Laten we samen optrekken,
een nieuwe toekomst tegemoet. Een toekomst van geloof, hoop en
liefde en vrede. Vreest niet, weest niet bang; de corona kan de betekenis
van Kerstmis niet van ons wegnemen. En voor het komende jaar 2022
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wens ik je een zo goed mogelijke gezondheid en een tevreden hart. Mag ik
mijn wens uitdrukken met een zegenwens aan u allen: Graag wens ik je
toe: het tedere ongeduld van de lente de milde groeikracht van de zomer,
de stille rijping van de herfst en de diepe wijsheid van de winter. Laten
we zo Kerstmis vieren; onze Redder tegemoet gaan. Ik wens u van harte
een Zalig Kerstfeest en een corona vrij 2022.
Amen.
Geloofsbelijdenis (gezegd)
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
Laten wij op deze Kerstavond bidden tot God de Vader,
die ons in Zijn Zoon nabij wil komen,
die mens onder de mensen wil zijn
om ons te redden en een voorbeeld te geven.
Voor iedereen die het geloof uitdraagt
en zo bijdraagt aan vrede in de wereld:
Dat zij een goed onderscheidingsvermogen ontwikkelen
en kunnen kiezen tussen goed en kwaad, licht en duister.
Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
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Bidden wij voor alle vredestichters in de wereld,
die de krachten tussen landen kennen en kunnen bespelen,
voor politici die strijden voor de vrede:
Dat zij zich gesteund mogen weten in hun onderhandelingen,
dat ze een zuivere en eerlijke koers kunnen varen.
Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Bidden wij voor vredestichters in de kleine familie- en vriendenkring,
voor wie gebukt gaan onder ruzies,
spanningen en onoplosbare onenigheden:
Dat zij het kerstkind als bron van vreugde mogen ervaren
die hen sterkt en bemoedigt.
Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Bidden wij voor allen die te kampen hebben met een slechte gezondheid,
een kwakkelend gestel of een levensbedreigende aandoening:
Dat zij artsen en therapeuten weten te vinden die hen kunnen genezen;
Dat zij steun mogen ervaren in het lot dat hen getroffen heeft.
Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Bidden wij voor de intenties van onze gemeenschap:
Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Goede God, in de komst van uw Zoon
mogen wij ervaren dat U zelf bij ons wilt wonen,
dat U uw tent onder ons hebt opgeslagen.
Zo wilt U vertrouwd met ons zijn.
Laten wij bidden dat wij dat vertrouwen niet beschamen,
Uw wil gestand doen en in vrede leven.
Dat vragen wij U, door Christus onze Heer.
Amen.
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. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
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Offerandelied: Do you hear what I hear.
Said the night wind to the little lamb; do you see what I see.
Way up in the sky, little lamb; do you see what I see.
A star, a star, dancing in the night with a tail as big as a kite,
with a tail as big as a kite.
Said the little lamb to the shepherd boy; do you hear what I hear.
Ringing through the sky, shepherd boy; do you hear what I hear.
A song, a song, high above the trees with a voice as big as the sea,
with a voice as big as the sea.
Said the shepherd boy to the mighty king; do you know what I know.
In your palace warm, mighty king; do you know what I know.
A Child, a Child shivers in the cold, let us bring Him silver and gold.
Let us bring Him silver and gold.
Said the king to the people everywhere; listen to what I say.
Pray for peace, people everywhere! listen to what I say.
The Child, the Child, sleeping in the night.
He will bring us goodness and light.
He will bring us goodness and light.
Gebed over de gaven
Prefatie van kerstmis II
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. In het mysterie van zijn geboorte dat wij
heden vieren, is Hij, die als God onzichtbaar is, zichtbaar onder ons
verschenen; voor 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:
Heilig: (GvL 292)
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des heren, hosanna in de hoge.
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Eucharistisch gebed III B (GvL 729)
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 en 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 worden 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.

Acclamatie: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
Verkondigen wij de dood des heren, totdat Hij komt, 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.
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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
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 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.
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Onze Vader:
Solo:
Onze Vader in de hemel geheiligd worde Uw naam,
Uw rijk kome. Uw wil geschiede, in de hemel en ook op aarde.
Allen:
Onze Vader in de hemel geheiligd worde Uw naam,
Uw rijk kome. Uw wil geschiede, in de hemel en ook op aarde.
Solo:
Geef ons dagelijks brood, nu en morgen en vergeef ons al onze schuld.
Zoals wij ook vergeven hen die schuldig zijn.
Koor:
En Heer leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van al het kwade,
want U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Allen:
Onze Vader in de hemel geheiligd worde Uw naam. Uw rijk kome.
Uw wil geschiede, in de hemel en ook op aarde.
Amen.
Vredewens
Lam Gods: GvL 332
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons (2x)
Lam Gods, dat wegneemt de zonder der wereld, geef ons de vrede.
Uitnodiging tot de Communie
Communiezang: Psalite unigenito
Psallite unigenito, Christo Dei filio, redemptori Domino,
puerulo jacenti in præsepio.
Lo in a manger bed there lies an infant small
Angels host their homage pay, before the Lord of all, low before Him fall.
Psallite unigenito, Christo Dei filio, redemptori Domino,
puerulo jacenti in præsepio.
Glory to God on high’ the choirs of angels sing;
Peace on earth, goodwill to men ‘their voices echoing,
Psallite unigenito, Christo Dei filio, redemptori Domino,
puerulo jacenti in præsepio.
14

Gebed
Zending en zegen.
Slotlied: Hoor de Eng’len zingen d’ eer
Hoor, de eng'len zingen d’ eer van de nieuw geboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen d’ eer van de nieuw geboren Heer!
Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen d’ eer van de nieuw geboren Heer!
Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein nieuw geboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen d’ eer van de nieuw geboren Heer!
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