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Kerstavond

CORONA maatregelen
Onze geloofsgemeenschap doet er alles aan om verspreiding van het
coronavirus te voorkomen. Maar het is ook uw verantwoordelijkheid.
Samen kunnen we het virus de baas.
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Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona gerelateerde
ziektesymptomen: BLIJF THUIS!
Kom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang.
Tijdens het verplaatsen in de kerk zijn mondkapjes verplicht.
Houd rekening met de ander, bewaar afstand: houd de anderhalve meter afstand in acht.
Samenzang is toegestaan, maar daar waar de anderhalve meter afstand niet gehouden kan worden, is meezingen niet toegestaan.
Er worden geen collectemandjes doorgegeven tijdens de viering.
Collectegelden & -bonnen kunnen voorafgaand aan en na afloop van de
viering in de mandjes bij de uitgang worden gedoneerd.
Ontsmet uw handen; hoest in uw elleboog; gebruik papieren zakdoekjes.
Volg de aanwijzingen op van eventuele begeleiders.
Bij de vredewens worden nog geen handen geschud.
De locatieraad.

Iets nieuws?

Opening
♫ Wij komen tezamen
K

Wij komen tezamen, zoekend naar de vrede
en vinden de reden in Bethlehem:
God, hoog beleden, zoekt het hier beneden.
Komt laten wij Hem zoeken,
komt laten wij Hem zoeken,
komt laten wij Hem zoeken in elkaar.
Wij groeten de herders, armen van de aarde,
die God zien ontwaarden in macht, geweld.
Wij zien en weten, dat wij Hem vergeten.
Komt laten wij Hem vinden.
komt laten wij Hem vinden,
Komt laten wij Hem vinden overal.
Wij groeten de wijzen, naam en huis verloren,
op reis om te horen waar God zich meldt.
Al wat zij zagen was een kind vol vragen.
Komt laten wij Hem volgen,
komt laten wij Hem volgen,
komt laten wij Hem volgen in geloof.

Welkom
Gebed
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♫ Er is meer
K

Lig ik wakker in droomloze nachten,
kijken sterren slapend op mij neer,
dan doolt in mijn hoofd een gedachte:
er is meer, er is meer, er is meer.
Wordt uiteindelijk alles bewezen,
er is geen vraag, geen mysterie meer,
dan wil ik in mijn hart toch lezen,
er is meer, er is meer, er is meer!
Komt een lied, een gerucht mij ter ore,
daalt een licht in de stilte neer,
lijkt een warmte in mij herboren,
dan weet ik: er is meer, er is meer!
Lig ik wakker in droomloze nachten,
kijken sterren op mij neer, op mij neer,
dan doolt in mijn hoofd een gedachte:
Er is meer, er is meer, er is meer.
Komt een lied, een gerucht mij ter ore,
daalt een licht in de stilte neer,
lijkt een warmte in mij herboren
Dan weet ik: er is meer, er is meer!

Oud nieuws
L
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Dit weekend zullen weer miljoenen mensen over de hele wereld
luisteren naar oud nieuws.
Zowat voor de tweeduizendste keer in de geschiedenis
wordt er kerst gevierd.
Oudere mensen vieren het misschien al
voor de zeventigste keer in hun leven.
Jijzelf misschien al voor de vijftiende of veertigste keer.
Maar het wordt nog erger.
Zelfs bij de geboorte van Jezus zelf was zijn komst al oud nieuws.
Al honderden jaren eerder was het voorspeld door de profeet Jesaja.
Christenen geloven dat dit oude nieuws waar is geworden
bij de geboorte van Jezus.
Het is een oude voorspelling, een belofte van eeuwen geleden.
Maar zelfs vandaag is het nog goed nieuws voor mensen
die behoefte hebben aan een beetje licht en troost in hun leven.
Al eeuwenlang klinkt die boodschap als nieuw.
Bijzonder!

♫ Een licht in jou geborgen
K

Een vonk uit stenen geslagen
wordt vuur in kille nacht.
Een ster die aan de hemel straalt
toont ons Uw stille kracht.
Het licht dat breekt door de wolken,
verspreidt een warme gloed.
Uw Geest verlicht de volkeren,
geeft mensen nieuwe moed.

Refrein:
Zoals de nacht vlucht voor de morgen
zo gaat de angst op de loop,
ontwaakt een licht, in Jou geborgen:
de bron van onze hoop.
De twinkel in Jouw ogen
geeft kracht in onze nood.
Het licht dat ons het leven geeft
is sterker dan de dood.
Refrein…

Dienst van het Woord
Eerste Lezing Jesaja 9, 1-3, 5-6
Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf U het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de staf van de drijver,
U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
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de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede
voor de troon van David en voor zijn koninkrijk;
ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid
en staan vast voor altijd en eeuwig.
De HEER van de hemelse machten
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.

♫ ’t Was op een winternacht
K

’t Was op een winternacht
dat de hemel de aarde zacht en liefdevol beroerde.

Refrein:
Al eeuwen lang werd hij verwacht,
kind van licht dat vrede bracht en hart en ziel ontroerde.
Een visioen dat op de lippen lag
van zwervers en profeten
dat de god van Mozes Zijn volk niet zou vergeten.
Een droombeeld van bevrijding en schitterende daden
dat danste voor de ogen van priesters en nomaden.
Refrein…
Te midden van hun kudde lagen herders stil te dromen
tot betoverend gezang klonk in velden en in bomen.
Engelen van sterrelicht zongen in het koude gras
dat de droom van duizenden vlakbij geboren was.
Refrein…
Een ongekende vreugde raakte diep de herders aan.
Toen zijn zij op zoek naar het vredeskind gegaan,
Zij vonden het gewikkeld in een lap, een lach op het gezicht.
Zo is God met ons weerloos en van licht.
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’t Was op een winternacht
dat de aarde zacht en liefdevol beroerde.
Refrein… (2x)

Evangelielezing Lucas 2, 1-14
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van
het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond
plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg
om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan
kwam.
Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria,
zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret
in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van
haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat
er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze
hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer
bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer,
zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang,
want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor
heel het volk: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij
is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een
pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’
En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God
prees met de woorden:
‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’

♫ Acclamatie – Ere zij God
K

Ere zij God en vreed’ op aard,
zo klonk der eng’len lied.
Geef plaats Hem in uw woning,
Hij toch is onze Koning.
En alles juicht en zingt
en alles juicht en zingt
dat overal zijn lof weerklinkt.
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Heil onze Heer, Hij daalde neer
tot redding van zijn volk.
Hij geeft ons weer de vrede
en deelt zijn heil ons mede.
En daarom zingt nu blij
en daarom zingt nu blij,
op aarde kwam Hij voor u en mij.
Looft nu de Heer met heel uw hart
zingt samen tot zijn lof.
Hij geeft voor ons zijn leven
en wil dat wij ook streven
naar vrede met elkaar,
naar vrede met elkaar
zo maken wij zijn woorden waar.

Overweging
Geloofsbelijdenis
A

Ik geloof in God
de God der beloften,
die in het leven roept wat niet bestaat,
die verdrukten opricht
en ballingen thuisbrengt.
Hij is een levende God.
Ik geloof in Jezus Christus die gekomen is
om op te zoeken wat verloren was,
die zich gegeven heeft voor alle mensen,
om de verspreide kinderen van God
samen te brengen in één huis.
Hij is de hoop van de wereld.
Ik geloof in de Geest van vrede en eenheid
die ons een zelfde taal doet spreken,
die waar zal maken al wat ons werd beloofd.
Hij is de Geest der beloften.
Amen.
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Voorbede

L

Dank u wel, God,
voor al het goede nieuws
dat misschien niet in de krant staat
maar toch heel belangrijk is.
Dank u wel voor het ‘oude’ nieuws van Jezus’ geboorte,
voor de boodschap door Hem gebracht,
Wij denken soms:
dat hebben we al zo vaak gehoord.
We hebben het gevoel dat we er
geen boodschap aan hebben.
Help ons de blijdschap van de boodschap
opnieuw te ervaren
en er handen en voeten aan te geven.
Dank u wel voor lieve mensen,
voor familie en vrienden.
We zijn ons ervan bewust
dat wij het heel goed hebben.
Wij bidden voor mensen
die zich eenzaam voelen
in een samenleving
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waarin je jezelf maar moet redden.
Help ons om oog en oor te hebben voor hen.
Dank u wel voor alles wat ons uniek maakt.
U haalt mensen naar voren
voor wie anderen geen oog hebben.
U bent een houvast
voor wie wankelt en alleen is.
Dat is goed nieuws! Dat doet ons goed.
Help ons te doen
zoals U het ons voordoet.
Koor ♫:
In deze nacht, God, bidden wij om vrede:
verdrijf de kwade duisternis met jouw licht, met jouw licht.
Wees hier aanwezig, wees hier aanwezig,
Wees hier aanwezig, toon ons jouw gezicht, jouw gezicht.
V

Parochiële intenties

Koor ♫:
In deze nacht, God, bidden wij om vrede:
verdrijf de kwade duisternis met jouw licht, met jouw licht.
Wees hier aanwezig, wees hier aanwezig,
Wees hier aanwezig, toon ons jouw gezicht, jouw gezicht.

Gebed
A
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God,
Dank u wel,
voor al het goede nieuws
dat misschien niet in de krant staat
maar toch heel belangrijk is.
Geef dat we dat ook zelf ervaren.
Help ons het goede nieuws te delen
met anderen, met elkaar.
Amen..

♫ Jezus is geboren
K

Jezus is geboren, je hoort het overal.
God is mens geworden, geboren in een stal.
God is mens geworden, een broeder wil hij zijn.
Met ons het leven delen, de moeite en de pijn.
Jezus is geboren, om God met ons te zijn.
Een mensenkind geboren, een teken van verzet,
dat de nacht zal breken en ons leven redt.
Een wonder gaat geschieden, mysterie brood en wijn.
Want Jezus is geboren, om God met ons te zijn.
Jezus is geboren, om God met ons te zijn.

Dienst van de Tafel
Het halen van het Eucharistisch Brood
Gebed rond het Eucharistisch Brood
V

God, dat een kind uw geheimen openlegt
dat is wat wij vernomen hebben.
Het kleine hebt U groter gemaakt dan het grote,
het kwetsbare is sterker dan het machtige.

A

U bent daar waar het zaad ontkiemt,
de vruchtbaarheid openbreekt
en zich een weg baant naar het licht.

V

U moet wel een Vader zijn,
dat U met zoveel zorg en beleid
het leven wekt en beschermt.
En daarom noemen wij U God en Vader.
Wij danken U, God
zoals U ons nabij bent.
Wat U beloofd hebt, maakt U waar;
uw eens gegeven woord
hebt U in vervulling doen gaan:
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in een kind – ons geboren
in Jezus, zoon van mensen, uw zoon.
A

In Hem bent U mens geworden:
Hij is uw licht in een wereld vol duisternis.
Hij is uw vrede in een samenleving vol geweld.
Hij is uw liefde – eindeloos en onbegrensd.

V

Wij danken U, God
zoals U ons nabij bent.
In uw kind laat U ons zien,
dat het onmogelijke mogelijk wordt,
dat wij – zo oud en groot als wij zijn –
klein kunnen worden, nieuw geboren;
d́́́́ at het werkelijk kan:
licht in duisternis – vrede op aarde,
gebroken brood en gedeelde wijn.
Wij geloven, dat het duister van de dood
zijn licht niet heeft gedoofd voorgoed.
Hij leeft in uw licht
aan onze ogen onttrokken.
Hij leeft in ons,
waar wij zijn woorden doen
en licht worden voor elkaar,
waar wij mensen worden van vrede,
zoals we bedoeld zijn door U, God.

A
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Wij bidden U, God van mensen,
zend over ons de geest van Jezus,
die ons verbindt met elkaar
en met heel uw schepping.
Laat ons nieuw geboren worden,
uit uw licht, uw Geest,
want wij geloven, o God,
dat U van ons houdt.

♫ Vredewens

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

Delen van het Eucharistisch Brood
Het wegbrengen van het Eucharistisch Brood
♫ Wij zingen door de tranen heen
K

Wij zingen door de tranen heen
ver boven onze macht
omdat in ongekende nacht
als blijvend teken van de dag,
één ster ons tegen lacht
één ster ons tegen lacht
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Refrein:
Kom en word opnieuw geboren ster waarop de wereld wacht.
Breek het donker met uw stralen, met uw warmte breek de nacht.
Ons lied voert over alle nacht
de hoogste boventoon
Verwonderd omdat in een kind
God zijn gezicht aan mensen toont
En in hun wereld woont
En in hun wereld woont
Refrein…
Ons zingen roept de hemel aan
een lied uit alle macht!
En wie zichzelf verloren waant
Vindt hier een nieuw en lichtend spoor,
Vindt bij God zelf gehoor!
Vindt bij God zelf gehoor.
Refrein…

Nieuws
L

We willen graag iets anders horen,
een nieuwe droom, een nieuw verhaal.
Maar de oude boodschap dat Jezus is geboren
heeft nog steeds iets nieuws voor ons allemaal:
Waar mensen uitzien naar dit Kind
en omzien naar elkaar,
Daar wordt de vrede af en toe
een heel klein beetje waar.
Het teken van een nieuw begin,
een weg die uitzicht biedt.
Een uitweg uit de duisternis
van wanhoop en verdriet.
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Daar kan een mens een engel zijn,
Een brenger van wat licht.
De hemel raakt ons even aan
-de droom krijgt een gezicht.

Slot
Gebed
Mededelingen en aankondiging collecte
1. De eigen parochie
2. Enda / Bolivia

Zending en Zegen
♫ God met ons
K

Wat al eeuwen lang verteld is,
doorgegeven aan elkaar,
waar Gods Woord getrouw vermeld is
ligt zijn blijde Boodschap klaar;
weest verheugd, ‘k zal met je gaan,
weest verheugd, ik ken jouw naam.
Woord van God aan ons gegeven
een kompas in ons bestaan
geeft die richting aan ons leven
waardoor wij behouden gaan.
God met ons: geen zware last
God met ons: Hij houdt ons vast
Dag van heden, dag van morgen,
feest van vreugde, zorg, verdriet;
God, bij U zijn wij geborgen,
hoor ons bidden, hoor ons lied;
Jahweh God, Gij die verblijdt;
Jahweh God, in eeuwigheid.
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Bennekom, 24 december 2021
Deze viering werd samengesteld door
de liturgiegroep van het koor “ARSIS”
in samenwerking met Antoinette van Schaijk.

