Kerstnacht 24 december 2020:
Eucharistieviering 22.00 (Nachtmis)
Koor: Leden van het koor Deo Sacrum

Voorafgaande aan de Nachtmis,
- Kerstkoraal Jesu bleibet meine Freude
- Away in a Manger
- Transeamus

Lc:

Begroeting
Hartelijk welkom op deze kerstavond in onze Maria van Jessekerk.
Fijn dat u er met zo velen bent om het goede nieuws van de
geboorte van Jezus, Gods Zoon, met elkaar te delen.
Dit is een avond van verlangen naar warmte en vrede.
Dit is de nacht waarin wij zoeken naar sporen van God, naar vonken van licht.
Wij bidden, zingen, luisteren en laten ons raken door een Kind dat Gods vrede brengt.
Wij wensen u een gezegende viering toe.
Intredezang: Wij komen tezamen (3 coupl.).

Pr:

Begroeting door de voorganger

Pr:

Schuldbelijdenis blz. 4
Kyrië: uit Choralmesse van Bruckner
Gloria: uit Choralmesse van Bruckner

Pr:

Openingsgebed blz. 5
Dienst van het woord

Lc:

Eerste lezing Jesaja 9: 1-3. 4-5 blz. 6
Lied: Kind ons geboren, blz. 6

Lc:

Tweede lezing Titus 2, 11-14 blz. 7

Lc:

Tweede tussenzang: Psalm 145 (Valkenstijn)

Pr:

Evangelielezing Lucas 2, 1-14. blz. 8
Evangelielied: Eer zij God in onze dagen, blz. 9

1

Pr:

Homilie
Geloofsbelijdenis: (gesproken)

Lc:

Voorbede Nachtmis

V.
Op deze avond, in de intimiteit van dit uur,
wenden we ons tot God en brengen we vóór Hem
al onze noden en vragen.
L.
Voor de mensen die nu in duisternis moeten leven,
die gemangeld worden door duistere machten,
die uitzien naar een redder:
dat ze op de juiste tijd ondersteund worden;
laat ons bidden …..
Voor de verantwoordelijken in onze kerken
aan wie de leiding van onze gemeenschappen is toevertrouwd;
dat ze stimuleren en bezielen,
dat ze de Blijde Boodschap eigentijds weten te verwoorden;
laat ons bidden.....
Voor de leidinggevenden in onze bedrijven en op onze scholen,
dat de zorg voor het “gemeenschappelijk huis” van onze aarde
hen ter harte gaat, dat ze Gods schepping dienen;
laat ons bidden.....
Voor onze gezinnen,
dat de dagen die ons met en rond Kerstmis worden gegeven
ons de nodige harmonie en vrede brengen;
laat ons bidden.....
Voor onze eigen parochiegemeenschap,
al die mensen die het samen bidden, samen zingen en samen vieren zo missen;
voor onze zieken, dat wij juist in deze tijd aandacht aan hen blijven geven,
voor onze overledenen, met name noemen wij Ilse Demolder, Henk Schuller, Piet Ruijgrok,
Elisabeth Joanna van Leeuwen- Bentvelsen, Geert Mulder, Diem Paap, Corry Paapvan Leeuwen, Agnes Paap- van Koolwijk, Wim L’amie, Nelly Somers- Bodegom,
ouders Holland- Stallen, Mieke Smit- Holland, ouders Van Nederpelt- Van der Haar,
Rob Nederpelt, Lex Haak, Albert van Rijn, Regina Louise Marie Bensmann- van de Ven,
Gerard Neijzen en Bep Neijzen- van Baar ;
dat wij hun namen blijven noemen;
laat ons bidden …...
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V.
Goede en liefdevolle God,
neem aan onze gebeden om hulp en bijstand,
geef ons ook de krach tom zelf ons steentje bij te dragen in wat wij U vragen.
Zo bidden wij U door uw nieuwgeboren Zoon Jezus Christus
die met U leeft in de eeuwen der eeuwen.

Collecte door pastoor
Jezus die verlichting brengt, verlangt dat wij dat zelf ook doen.
Ieder van ons kan in het leven, in het hart van een ander,
meer licht, meer warmte, meer liefde laten stralen en zo verlichting brengen.
Dat is de kern van het kerstfeest.
Wij hopen dat deze boodschap u ook inspireert bij de nu volgende collecte.
Daarmee steunt u het vele pastorale en diaconale werk van deze gemeenschap.
Hartelijk dank voor uw gaven.
Tijdens de collecte: collectezang

-Weihnachtglocken
-L’Adieu des Bergers

Dienst van de tafel
Pr:

Bidt broeders en zusters… blz. 11

A:

Moge de Heer….
Gebed over de gaven blz. 11

Pr:

Prefatie en eucharistisch gebed blz. 12
Sanctus: uit Choralmesse van Bruckner

A:

Onze Vader (Nederlands gesproken)
Gebed om vrede blz. 14
Agnus Dei: uit Choralmesse van Bruckner
Uitnodiging tot de communie blz. 15
Tijdens communie uitreiken

Pr:

Slotgebed blz. 16

Pr:

Wegzending en zegen blz. 17

-Gesu bambino
-Stille Nacht

Slotlied: De herdertjes lagen bij nachte, blz. 17
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Lc:

Mededelingen:
De livestreamviering van vanavond kan later worden terug gezien.
Op eerste kerstdag zijn er vieringen om 9.15 uur, 11,15 uur en 13.00 uur. Deze laatste viering is volledig
Engelstalig. Deze vieringen zijn met max. 30 personen. U dient zich voor deze vieringen bij voorkeur aan
te melden via de website www.rkdelft.nl (kerktijd).
Op tweede Kerstdag is er om 10.00 uur een gezamenlijke viering voor heel de stad in de Franciscus en
Clarakerk.
Op zondag 27 december a.s. is er een gezamenlijke eucharistieviering om 10.00 uur en om 18.00 uur is
er een Engelstalige eucharistie viering. Deze laatste viering staat niet vermeld in het parochieblad.
Op oudejaarsdag is er in deze kerk om 17.00 uur een eucharistieviering en op Nieuwjaarsdag is er een
gezamenlijke Eucharistieviering om 11.00 uur in de Adelbertkerk.
U kunt het allemaal terug lezen in het parochieblad en op de website www.rkdelft.nl
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