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Intredeprocessie:

♫ In de stad van David
In de stad van koning David
in het oude Bethlehem
Ligt een kindje in de kribbe
en zijn moeder lacht naar hem.
’t is Maria’s kindje klein
’t wil voor ons de redder zijn.
Hij wil bij ons op de aarde
die de Heer van alles is.
In een schaapsstal staat zijn kribbe
in de aardse duisternis.
Bij de mensen wil Hij zijn
Here Jezus Christus klein.

♫ Wij komen tezamen
Wij komen tezamen
onder ’t sterre blinken
een lied moet weerklinken
voor Bethlehem
Christus geboren
zingen d’eng’len koren
Venite adoremus (3x)
Dominum
Drie wijzen met wierook
kwamen er van verre
Zij volgden zijn sterre
naar Bethlehem
Herders en wijzen
komen Jezus prijzen
Venite adoremus (3x)
Dominum
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Ook wij uitverkoren
mogen u begroeten
en kussen Uw voeten
Emmanuel
Wij willen geven
hart en ziel en leven
Venite adoremus (3x)
Dominum

Woord van welkom
♫ Kyrie
♫ 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.
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.
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Openingsgebed
Goede God,
vrede - daarnaar verlangen wij,
vrede in onszelf, vrede thuis
en onder onze vrienden,
vrede op school en in onze straat
en overal in de stad en het land
of waar ook ter wereld.
We bidden om die vrede,
om de vrede die Jezus
namens U in de wereld bracht. Amen.

1e lezing: Uit profeet Jesaja 9,1-6.
Het volk dat in het donker leeft, zal een groot licht zien. Er komt
weer licht voor het volk dat al vlak voor de poorten van de dood
leefde. U heeft het volk weer groot gemaakt. U heeft het volk
weer blij gemaakt. Het volk viert net zo vrolijk feest als bij een
oogstfeest of bij het verdelen van een grote buit. Want het juk
dat zwaar op hun schouders lag, de stangen op hun schouders en
de stok waarmee ze werden geslagen, zijn door U stukgebroken.
Het wordt een bevrijding zoals vroeger, toen de Midianieten
verslagen werden. Alle stampende soldatenlaarzen en alle met
bloed bevlekte soldatenkleren zullen worden verbrand. Ze zullen
in het vuur worden gegooid. Want er is een Kind geboren: we
hebben een Koningszoon gekregen. Hij zal als Koning heersen. Hij
wordt Wijze Raadgever, Sterke God, Eeuwige Vader en
Vredekoning genoemd. Hij zal voor eeuwig regeren en in zijn
koninkrijk zal het eeuwig vrede zijn. Hij zal eerlijk en
rechtvaardig over het koninkrijk van koning David regeren, voor
eeuwig. De Heer van de hemelse legers zal dit doen omdat Hij zo
ontzettend veel van zijn volk houdt.
Zo spreekt de Heer.
A: Wij danken God.
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♫ Nu zijt wellekome
Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer
Gij komt van alzo hoge, van al zo veer
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer
Kyrieleis
Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij
Daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij
Jezus is geboren op de heiligen kerstnacht
Van een maged reine, die hoog moet zijn geacht
Kyrieleis
Herders op den velde, hoorden een nieuw lied,
Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar
Kyrieleis
Wijzen uit het Oosten, uit zo verre land
Zij zochten onze Here met offerand
Z'offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud
't Eren van dat Kinde, dat alle ding behoudt
Kyrieleis

♫ Halleluja (laten we gaan staan)
V.
A.
V.
A.

De Heer zal bij u zijn
De Heer zal u bewaren
Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
Lof zij U Christus
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Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus
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 had voor het eerst plaats toen 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 Nazareth naar Judea naar de stad van
David, Bethlehem 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 haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, 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 het hele 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.'
Zo spreekt de Heer.
A: Wij danken God.
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“ We leggen het kindje in de kribbe tijdens samenzang”

♫ Hark! The angels herald sing
Hark! the herald angels sing, "Glory to the new-born King!
Peace on earth, and mercy mild,
God and sinners reconciled."
Joyful, all ye nations, rise,
Join the triumph of the skies;
With th' angelic host proclaim,
"Christ is born in Bethlehem."
Hark! the herald angels sing,
"Glory to the new-born King!
Mild He lays His glory by,
Born that man no more may die.
Born to raise the sons of earth,
Born to give them second birth.
Ris’n with healing in His wings,
Light and lifeto all He brings,
Hail, the Son of Righteousness!
Hail, the Heav’nbornPrince of Peace!
Hark! the herald angels sing,
"Glory to the new-born King!

Overweging
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Geloofsbelijdenis (Laten we allen gaan staan.)
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 heilige;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.

Voorbeden
Goede God,
Wij bidden voor alle mensen die ziek zijn, door het Corona virus
of andere ziekten, die met deze kerstdagen niet thuis kunnen
zijn, maar in een ziekenhuis of verpleeghuis verblijven in plaats
van bij familie of vrienden. Dat zij niet vergeten worden en de
kerstwarmte en liefde mogen ervaren door de mensen die voor
hen zorgen.
Laat ons bidden: Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est.
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Goede God,
Wij bidden voor alle wereldleiders en hen die
verantwoordelijkheid dragen in de wereld. Dat zij hun taak
uitvoeren in wijsheid, goedheid en rechtvaardigheid.
Dat zij de belangen en het welzijn van iedereen in het oog houden.
Wij bidden dat zij zich geïnspireerd weten door het kerstkind, de
vredevorst.
Goede God,
Wij bidden voor alle slachtoffers van oorlog, geweld en
natuurrampen, voor onschuldige vrouwen en kinderen die als wees
achterblijven, en alle daklozen op de vlucht. Dat vele zich hun lot
aantrekken en dat zij geholpen worden en dat de hoop op vrede en
recht hen overeind mag houden.
Goede God,
Wij bidden voor onze gemeenschap en onze parochie.
Voor de mensen die samenkomen om kerst te vieren die anders is
als andere jaren. Misschien geen kerst met de hele familie bij
elkaar, geldzorgen voor mensen die hun baan zijn verloren,
eenzaamheid en vele andere zorgen. Dat wij elkaar niet uit het
oog verliezen en blijven klaar staan en omzien naar elkaar. Dat
ook dit jaar kerst voor iedereen een echt feest zal zijn.
Laat ons zingend bidden: Ubi caritas
Intenties uit onze eigen parochie.
Laat ons zingend bidden: Ubi Caritas

Collecte
Klaarmaken tafel
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♫ 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 d’engelen zingen
hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Betlehem gingen,
’t liep tegen het nieuwe jaar.
Toen zij er te Betlehem kwamen,
daar schoten drie stralen dooreen.
Een straal van omhoog zij vernamen,
een straal uit het kribje beneên.
Toen vlamd’er een straal uit hun ogen
en viel op het Kindeke teer.
Zij stonden tot schreien bewogen,
en knielden bij ‘t Kindje neer.
Maria die bloosde van weelde
van ootmoed en lief’lijke 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.
Och Kindje, och Kindje dat heden
in ’t nederige stalletje kwaamt,
ach, laat ons uw paden betreden,
want Gij hebt de wereld beschaamd.
Gij komt om de wereld te winnen,
de machtigste vijand te slaan.
De kracht uwer liefde van binnen
kan wereld noch hel weerstaan.
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Tafelgebed: (Laten we allen gaan staan.)
♫ De Heer zal bij jullie zijn
V: De Heer zal bij jullie zijn
K: En ook bij U
V: Verhef je hart
K: Wij zijn met ons hart bij de Heer
V: Breng Dank aan de Heer onze God
K: Hij is onze dankbaarheid waardig
V: De Heer zal bij jullie zijn
K: en ook bij jou
V: verhef je hart
K: Wij zijn met ons hart bij de Heer
V: breng dank aan de Heer onze God
K: Hij is onze dankbaarheid waardig
V: God, onze vader, Bron van liefde, het doet ons goed U dank te
zeggen en onze vreugde uit te spreken in verbondenheid met
Jezus Christus, uw Zoon.
A: Want U bent een God, die houdt van mensen.
V: Zozeer hebt Gij ons liefgehad, dat Gij deze wereld hebt
gegeven, onmetelijk groot en vol rijkdom en pracht.
A: Want U bent een God, die houdt van mensen.
V: Zozeer hebt Gij ons liefgehad, dat Gij ons Jezus, uw Zoon,
hebt geschonken, die ons voorgaat op de weg naar U toe.
A: Want U bent een God, die houdt van mensen.
V: Zozeer hebt Gij ons liefgehad, dat Gij ons in Hem blijft
samenbrengen als kinderen van één gezin.
A: Want U bent een God, die houdt van mensen.
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V: Voor zoveel liefde zeggen wij U dank. En samen met de engelen
en heiligen, die staan voor uw troon, aanbidden wij U met de
woorden:
♫ Sanctus
Sanctus (14 x)
Dominus Deus Sabaoth
Dominus Deus Sabaoth
Sabaoth
Dominus Deus Sabaoth
Dominus Deus Sabaoth
Sabaoth
V: Gezegend Hij die komt: Jezus Christus de Heer, door U
gezonden naar deze wereld, de vriend van de armen en de kleinen.
Hij is gekomen om ons ten voorbeeld te zijn in liefde voor U en
voor elkaar. Hij is gekomen om van ons weg te nemen het kwaad
dat vriendschap verhindert en de haat, die het geluk van de
mensen in de weg staat. Hij heeft ons zijn heilige Geest beloofd
om met ons te zijn van dag tot dag opdat wij zouden leven van uw
leven.
A: Gezegend Hij die komt in de naam des heren
Hosanna in den hoge.
V: God, onze Vader, wij bidden U: zend nu uw Geest uit over deze
gaven – van brood en wijn – dat zij voor ons worden het Lichaam
en Bloed van Jezus Christus onze Heer. Want op de avond voor
zijn lijden en dood, toen Hij maaltijd hield tezamen met zijn
leerlingen, heeft Hij een teken gesteld van uw oneindige liefde;
Hij nam het brood in zijn handen, zegende U en dankte U. Hij
brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: Neemt
en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u
gegeven wordt.
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A: Hij heeft zich voor ons prijsgegeven, Jezus Christus, onze
Heer.
V: Zo nam Hij ook de beker met de wijn, dankte U nogmaals en
liet hem rondgaan met deze woorden: 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.
A: Hij heeft zich voor ons prijsgegeven, Jezus Christus, onze
Heer.
V: God, onze Vader, Bron van liefde, zo gedenken wij op deze dag
de dood en de verrijzenis van Jezus, uw Zoon, de Bevrijder van
deze wereld. Hij heft zichzelf prijsgegeven, uitgeleverd in onze
handen, ja, Hij is ons offer geworden om ons opnieuw te richten
op U.
A: Hij heeft zich voor ons prijsgegeven, tot glorie van uw
Naam.
V: Verhoor ons, Heer onze God, en schenk uw Geest van liefde aan
allen die deelnemen aan deze maaltijd, opdat uw kerk in eenheid
groeien mag tezamen met paus Franciscus, met onze bisschop
Johannes en alle bisschoppen van de wereld en tezamen met allen,
die geroepen zijn tot de dienst voor heel uw volk op deze aarde.
A: Wij vormen tezamen één lichaam tot glorie van uw Naam.
V: Vergeet niet onze broeders en zusters, die een bijzondere
plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen die wij tekort
doen. Herinner U degenen die gestorven zijn en neem hen vol
liefde op in uw woning.
A: Wij vormen tezamen één lichaam tot glorie van uw Naam.
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V: Wij vragen U: breng ons bijeen op uw dag tezamen met de
maagd Maria, de moeder van uw Zoon, en van ons allen die in Hem
geloven, en laat ons delen in de glorie van uw rijk. Dan zullen allen
die in vriendschap verbonden zijn met Jezus Christus, onze Heer,
U blijven loven en prijzen tot in eeuwigheid.
A: Wij vormen tezamen één lichaam tot glorie van uw Naam.
V: 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, (laten we allen gaan staan)
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.
Pastor: 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.
Allen: Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
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Vredeswens
♫ Hear the angels
Hear the angels
Come hear them
Come hear them
Come hear them singin’
Alleluja (9x)

♫ Lam van God
Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt.
ontferm U over ons (2x)
Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt.
geef ons de vrede
V: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het
Lam Gods dat weg neemt de zonden der wereld.

♫ Heer ik ben niet waardig (2x)
Heer ik ben niet waardig dat U bij mij komt
Maar spreek en ik zal gezond zijn
Spreek en ik zal gezond zijn

Communie
Als u geen Communie wilt ontvangen, kunt u een zegen ontvangen.
Houdt u dan uw handen gekruist op uw borst. De Communie
ontvangen wij met handen open.
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♫ 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 Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.
Stille nacht, heilige nacht!
Vred’en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Mededelingen
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Slotgebed
Lieve God,
wij vieren feest,
omdat Jezus is geboren!
Hij is de nieuwe Koning,
zo anders dan verwacht.
Herders en koningen,
iedereen mocht het horen.
Een licht op hun pad
wees de weg in de nacht.
Geef ook ons zo'n lichtje
dat de weg wijst naar de stal.
Dan vragen wij Jezus om vrede,
en om een fijn kerstfeest voor iedereen, overal!

Zending en zegen (Laten we allen gaan staan)
Pastor:
Allen :
Pastor:
Allen :

De heer zij met U
En met uw geest
Zegene u de almachtige God,
Vader en Zoon en Heilige Geest
Amen

♫ Midden in de winternacht
Midden in de winternacht
ging de hemel open.
Die ons ‘t heil der wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan,
blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen: Christus is geboren!
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Vrede was er overal:
wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal
en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan;
blaast uw fluiten aan;
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen: Christus is geboren.
Ondanks winter, sneeuw en ijs
bloeien alle bomen,
want het aardse Paradijs
is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan;
blaast uw fluiten aan;
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen: Christus is geboren.
Ziet, daar staat de morgenster
stralend in het duister,
Want de dag is niet meer ver,
bode van de luister
Die ons weldra op zal gaan
Herders blaast uw fluiten aan
laat de bel bim-bam,
laat de trom rom-bom,
kere om, kere om,
laat de beltrom horen: Christus is geboren.
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♫ We wish you a merry Christmas
Wij wensen u een vrolijk Kerstfeest,
Wij wensen u een vrolijk Kerstfeest,
Wij wensen u een vrolijk Kerstfeest,
En een Gelukkig Nieuwjaar.
Ik geef jou een hand, want jij hoort er bij.
’t Is feest voor ons samen, voor jou en voor mij.
Wij wensen u een vrolijk Kerstfeest,
Wij wensen u een vrolijk Kerstfeest,
Wij wensen u een vrolijk Kerstfeest,
En een Gelukkig Nieuwjaar.
Ik geef jou een lied, want dat hoort erbij.
Dan zingen we samen; muziek maakt ons blij.
Wij wensen u een vrolijk Kerstfeest,
Wij wensen u een vrolijk Kerstfeest,
Wij wensen u een vrolijk Kerstfeest,
En een Gelukkig Nieuwjaar.
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Vieringen de komende dagen
Eerste Kerstdag
Vrijdag 25 december 2020
10.00 uur Eucharistieviering: Gregoriaans koor
Tweede Kerstdag
Zaterdag 26 december 2020
10.00 uur Eucharistieviering:
Vrolijk vuur
Oudejaarsdag
Donderdag 31 december 2020
19.00 uur Eucharistieviering: Indonesisch koor
Nieuwjaarsdag
vrijdag 1 januari 2021
11.00 uur Eucharistieviering
Zondag 3 januari 2021
10.00 uur Familieviering Driekoningen
m.m.v. de Zangertjes van St. Jan
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