Woensdag 30 december 2020
Zesde dag onder het octaaf van Kerstmis
Niet van deze wereld
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Openingslied: ER IS EEN KINDEKE GEBOREN.
Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
't Kwam op de aarde voor ons allemaal
't Kwam op de aarde voor ons allemaal
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis
Er is een Kindeke geboren in 't strooi
Er is een Kindeke geboren in 't strooi
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi
Inleiding
Kerstfeest doet ons – meer nog dan anders – verlangen naar
licht;
licht voor jezelf; licht voor de mensen om ons heen.
Kerstfeest vieren is meer dan anders zelf licht willen zijn voor
anderen;
hart hebben voor wie zich verlaten voelen.
Kerstfeest vieren is meer dan anders, je licht delen met
anderen,
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om hún duisternis te verlichten en hun verdriet te
verzachten.
Kerstfeest vieren is meer dan anders, licht en warmte, vrede
en vreugde brengen: door onze trouw aan elkaar.
Schuldbelijdenis
Heer, U bent goed en tot vergeving bereid, groot is uw
trouw voor wie U aanroept. HEER, ONTFERM U.
Richt mijn hart onverdeeld op uw weg, laat mij hem in
trouw bewandelen.
CHRISTUS, ONTFERM U.
Liefdevol bent U en genadig, geduldig, trouw en
waarachtig.
HEER, ONTFERM U.
Glorialied: EER ZIJ GOD IN DEZE 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 toe gekomen is.
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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 vreê kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.
Gebed:
Hemelse Vader,
vaak zijn wij mensen van de wereld,
gehecht aan onze zekerheden,
bang om onze nek uit te steken,
benauwd voor het oordeel van anderen.
Wij bidden U: maak ons ontvankelijk
om vrij te zijn voor uw Woord
en om vol enthousiasme
van U te kunnen getuigen,
vandaag en al onze dagen. Amen.
Eerste lezing: uit de eerste brief van Johannes 2,12-17
Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn omwille
van zijn naam.
Ik schrijf u, ouderen: u kent hem die er is vanaf het begin.
Ik schrijf u, jongeren: u hebt hem die het kwaad zelf is
overwonnen.
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Kinderen, ik schrijf u dus dat u de Vader kent.
Ouderen, u schrijf ik: u kent hem die er is vanaf het begin.
Jongeren, u schrijf ik: u bent sterk, het woord van God blijft
in u,
en u hebt het kwaad overwonnen.
Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand
de wereld liefheeft,
is de liefde van de Vader niet in hem,
want alles wat in de wereld is — zelfzuchtige begeerte,
afgunstige inhaligheid,
pronkzucht —, dat alles komt niet uit de Vader voort maar
uit de wereld.
De wereld met haar begeerte gaat voorbij,
maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.
Antwoordpsalm: Psalm 96
Tussenlied: AANBIDT EN DANKT
Aanbidt en dankt uw Vader, God
Die leeft van eeuwigheid.
Aan Hem behoort het koningschap
en alle heerlijkheid
Verkondigt Hem en looft zijn Naam,
bezingt zijn wondermacht;
dan zal op aarde vrede zijn
voor wie zijn hulp verwacht.
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Aanbidt en dankt de koningszoon
die in de wereld kwam,
en al de zonden van zijn volk
gehoorzaam op zich nam.
Nu nodigt Hij zijn broeders uit
op 't grote koningsfeest.
En waar Hij leeft aan Vadershand
daar heerst een goede Geest.
Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Lucas 2,36-40
Toen Jozef en Maria het kind Jezus naar de tempel
brachten,
was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel,
uit de stam Aser.
Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze
zeven jaar met haar man geleefd, en ze was nu al
vierentachtig jaar weduwe.
Ze was altijd in de tempel,
waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden.
Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan
God
en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de
bevrijding van Jeruzalem.
Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden
gedaan,
keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats
Nazaret.
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Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met
wijsheid;
Gods genade rustte op hem.
Overweging.
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
en geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgestegen is ten hemel
en zit aan de rechterhand van God,
zijn 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,
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de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven. Amen.
Voorbede
Hemelse Vader,
door uw Zoon Jezus hebben wij U mogen leren kennen.
Wij bidden U:
•

voor wie niet serieus genomen worden
vanwege hun liefde en mededogen voor anderen,
voor wie belachelijk gemaakt worden om hun idealisme;
dat ze kracht krijgen om vol te houden en anderen te
inspireren...
•

voor wie niet meetellen in deze
wereld van macht en getal, voor wie door
handicap of gebrek niet mee kunnen komen;
dat hun kwetsbaarheid en eerlijkheid mogen
ontwapenen...
•

voor wie zich inzetten voor een andere, een
betere wereld,
voor wie opkomen voor vrede en recht, voor waarheid en
gerechtigheid;
dat ze zich door U en door velen bemoedigd en gesteund
mogen weten...
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God, Vader van mensen,
verhoor onze gebeden.
Sterk ons door uw Woord
en help ons om in alles wat wij zeggen en doen
het kwade te overwinnen,
zoals Hij dat gedaan heeft:
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.
Tafellied: HEER ONZE HEER, HOE ZIJT GIJ AANWEZIG
1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.
2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
4. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
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met hart en ziel aan ons getrouwd.
5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.
Bidt allen dat mijn en uw offer…..
Gebed over de gaven
Goede God,
de geboorte van het kerstkind geeft ons nieuw leven.
Uit dankbaarheid daarvoor bieden wij U onze gaven:
het brood van de liefde, de wijn van de vreugde.
Schenk ons, nu wij de gedachtenis vieren van uw Zoon,
het nieuwe leven dat Hij in deze wereld heeft gebracht
en dat duren zal, vandaag en tot in eeuwigheid.
Amen.
Prefatie
I van Kerstmis
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 Jezus Christus onze Heer.
Gij hebt uw heerlijkheid ontvouwd voor onze ogen,
nieuw licht is opgegaan, uw Woord is vlees geworden;
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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:
Heilig, heilig, heilig...

Eucharistisch gebed III B
V: 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.

A: Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht
om ze aan U toe te wijden.
In alle ootmoed vragen wij U,
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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.
V: 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.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
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V. 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 Gods,
samen met uw apostelen en martelaren,
en met allen die in uw heerlijkheid zijn
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en daar voor ons bidden.
A: 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.
V: Maak uw volk, onderweg hier op aarde,
sterk in liefde en geloof:
samen met uw dienaar N., onze paus
en N., onze bisschop,
met alle bisschoppen,
de geestelijkheid
en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven.
A: 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.
V: 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,
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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…..
Vredeswens….
Lam Gods…
Communielied: EET VAN HET BROOD mel. Zomaar een dak
d-e
Eet van het brood, voedsel voor velen,
al wie er breekt, doet mensen goed,
gaat in Zijn spoor: delen is helen,
een klein begin van overvloed;
sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
Drink van de wijn, beker tot weten
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waartoe wij hier geroepen zijn:
zegen en heil! Drinken en eten
om er te zijn voor groot en klein.
Sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
Beker en Brood, zijn om te weten:
Hij wil voor altijd bij ons zijn.
Telkens wanneer wij het vergeten
horen wij weer bij Brood en Wijn:
sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
Slotgebed
Hemelse Vader,
U hebt ons bemoedigd met uw Woord
en ons met uw goede gaven gevoed.
Daarvoor danken wij U en wij bidden:
maak ons tot mensen die in de wereld staan,
maar niet van deze wereld zijn.
Laat ons leven in en uit uw Geest
en enthousiast getuigen van de geboorte van het Kind
dat liefde en mededogen brengt in deze wereld:
Jezus Messias, onze Redder en Heer.
Amen.
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Slotzegen
Pr 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.
A Amen
Pr 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. A. Amen
Pr 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.
A Amen
Pr Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
A Amen
Wegzending
Pr Gaat allen heen in vrede. Alleluja.
A Wij danken God.
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Slotlied: HEEL DE AARDE JUBELT EN JUICHT.
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, alleluia, alleluia.
Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,
loven zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondere wijze
alles bestuurt in gerechtigheid. refr.
Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht.
Hij gaat ons voor op alle wegen,
heeft uit de zonde ons opgericht. refr.
Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels Paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan. refr.
Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd,
laat, Heer, uw naam bezongen wezen
in aller eeuwen eeuwigheid. refr.
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