Kerstmorgen 2020

Voorganger: D. Verbakel
Lector: T. van Riet
Cantores: J. Snelders & T. van Riet
Organist: H. Meijer

Orgelspel bij intrede: Maria die zoude naar Bethlehem gaan
Kruisteken en welkom
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 zuster,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.
Pr.

Moge de almachtige God
zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven,
en ons geleiden tot het eeuwig leven.

A.

Amen

Lofzang: Eer zij God in onze dagen
Gezongen door cantores
Openingsgebed
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Liturgie van het Woord
Eerste lezing: Jesaja: 52, 7-10
Hoe welkom zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede
meldt, van de vreugdebode met goed bericht die een boodschap van heil
laat horen en tot Sion zegt: `Uw God is als koning gekomen!' Hoort! Uw
torenwachters verheffen hun stem, en jubelen eenparig, want zij zien
met eigen ogen hoe de Heer naar Sion terugkeert. Breekt los in gejubel,
allen te zamen, gij puinen van Jeruzalem; want de Heer bemoedigt zijn
volk; Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heer toont zijn heilige arm voor de
ogen van alle volken, en de verste hoeken der aarde hebben het heil
gezien dat komt van onze God.

Psalm 98
A
Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
L

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.

A

Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

L

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.

A

Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

L

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
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A

Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

L

Zingt voor de Heer bij de citer,
met citer en psalterspel.

A

Laat schallen trompet en bazuin
en danst voor de Heer, uw koning.
Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.

Tweede lezing: Hebr., 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."

Alleluia (gesproken)
A
Alleluia.
L
Het licht van een heilige dag is over ons opgegaan; komt
volkeren, en aanbidt de Heer; want heden daalde een groot licht
op aarde neer.
A
Alleluia.
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Evangelie: Joh. 1-5. 9-14
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.
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 wel 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.

Acclamatie (gesproken)
A
Kind ons geboren
Zoon ons gegeven
Licht van de wereld is Hij

Preek
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Geloofsbelijdenis
A
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

Gesproken acclamatie: God luister naar ons bidden,
wees licht op onze weg
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Liturgie van de Eucharistie
Aandragen van de gaven
Lied: Al wie dolend in het donker
Gezongen door cantores

Pr

Bidt, broeders en zusters,
dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.

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

Pr
A
Pr
A
Pr
A

De Heer zal bij u zijn.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Prefatie
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Heilig
Gezongen door cantores
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
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg, en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel,
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.
Zoals eens op de weg naar Emmaus ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem bij het breken van het brood.
Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons
midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn
leerlingen terwijl Hij zei:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,
WANT DIT IS MIJN LICHAAM,
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
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Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf 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.
BLIJFT DIT DOEN OM MI J 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.

Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het
lijden en de dood gegaan, en, tot nieuw leven opgewekt, is Hij
ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en
erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed
vergoten opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend en
begaanbaar zij.
Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons
met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed en
maak nieuwe mensen van ons; dat wij op Jezus gelijken.
Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop Johannes, leer alle
gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maak hen
trouw in de beleving van uw evangelie.
Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons; dat wij,
delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop, hen de
weg aantonen die naar uw liefde leidt.
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Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van
Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij
alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis.
En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange
hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid.
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de
Maagd en Moeder Gods, met uw apostelen en martelaren, met de heilige
Ursula en de heilige Adelbert en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze
Heer.
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.

Onze Vader
A
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.
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Pr

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.

A

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot
in eeuwigheid, Amen

Vredeswens
Pr
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.
A
Amen.
Pr
De vrede des Heren zij altijd met u.
A
En met uw geest.
Pr
Wenst elkaar de vrede.

Lam Gods
Gezongen door cantores
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.
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Communie
Pr
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
A
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.

Lied tijdens de communie: Nu zijt wellekome
Gezongen door cantores

Slotgebed

Slot
Mededelingen

Zegen en wegzending

Orgelspel bij het verlaten van de kerk: Midden in de winternacht

Wij wensen u en de uwen een

Zalig Kerstmis
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