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BLIJF GEFOCUST 

Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, 

met macht en grote heerlijkheid. 

Lucas 21,27 
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Voorafgaand aan de viering wordt gezongen: 

 

Lied: Dat nog duizend dagen komen 

Laat niet toe wie rampen brengen, 

recht je rug bij tegenwind. 

Laat de doden zelf maar graven, 

wees zo sterk als een kind. 

 

Refr.: Dat nog duizend dagen komen,  

dat zij komen, blijven komen, 

dat nog duizend en één morgen komt. 

 

Wees als sterren aan de hemel, 

lichtend voorbeeld, zonneschijn. 

Blijf niet dralen als zovelen, 

nieuwe mensen kun je zijn.     (Refr.) 

 

Breek uit vastgelopen paden, 

geef de hoop een nieuw gezicht. 

Wees al gaande zelf een rustpunt, 

en je leven wordt heel licht.     (Refr.) 

 

En de oude tijd vergaat, een nieuwe dag begint. 

Het menselijk gelaat spreekt recht en overwint.  (Refr.) 

 

 

 

OPENINGSRITUS 

 

 

Openingslied: GvL 489 Lied aan het licht 

 

Begroeting 
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De kinderen worden uitgenodigd voor de kinderdienst 

 

Kyrie-lied: Om menswording  

Zie hoe de mensen leven op aarde, 

hoor hoe zij schreeuwen, voel hun pijn. 

Keer Jij ons noodloot, doe Jij wat recht is, 

ben Jij die is: ‘Ik zal er zijn’? 

 

Mensen die roepen, smeken en bidden 

Jou om genade, liefde, brood; 

stil onze honger, breek onze onmacht, 

red onze levens van de dood. 

 

Dat wij ooit worden mensen als mensen, 

aan alle angst en pijn voorbij. 

Keren het noodlot, doen wat gedaan moet, 

durven te leven zoals Jij. 

 

Heer, ontferm U (gebeden) 

Pr. : Gij die Davids wettige afstammeling zijt 

  en ons rechtvaardig en eerlijk bestuurt: 

Allen:    Heer, ontferm U over ons. 

Pr. : Gij die als Mensenzoon zult komen 

   met macht en grote heerlijkheid: 

Allen:    Christus, ontferm U over ons. 

Pr. : Gij die ons hart sterkt, zodat wij bij uw komst 

   onberispelijk zijn en heilig: 

Allen:    Heer, ontferm U over ons. 

Pr. : Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

   onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. 

Allen:    Amen. 

 

Gebed 
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DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - Jeremia 33, 14-16  

Zo spreekt de Heer: Er komt een tijd dat Ik de belofte vervul die Ik 

aan Israël en Juda gedaan heb. Dan schenk Ik David een wettige 

afstammeling, die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die 

dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. En de stad zal heten: 

Heer, onze gerechtigheid. 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Tussenzang: Because 

Because the Lord is my shepherd, I have ev'rything that I need.  

He lets me rest in meadows green.  

And leads me beside the quiet stream; He keeps on giving life to me.  

And helps me to do what honors Him the most.  

Even when walking thru the dark valley of death,  valley of death,  

I will never be afraid, for He is close beside me. 

Guarding, guiding all the way, He spreads a feast before me.  

In the presence of my enemies. He welcomes me as His special guest  

with blessing overflowing,; 

His goodness and unfailing kindness shall be with me all of my life. 

and afterwards I will live with Him.  

forever, forever in His home, for ever in His home. 

 

Tweede lezing - 1 Tessalonicenzen 3, 12-4, 2  

Broeders en zusters, moge de Heer u overvloedig doen toenemen in 

liefde voor elkaar en voor alle mensen zoals ook mijn liefde uitgaat 

naar u. Hij sterke uw hart, zodat gij onberispelijk zijt en heilig voor 

het aanschijn van God onze Vader bij de komst van onze Heer Jezus 

met al zijn heiligen. Voor het overige, broeders en zusters, vragen en 

vermanen wij u in de Heer Jezus, dat gij de overlevering die gij van 

ons hebt ontvangen, de overlevering namelijk over een levenswandel 

die God welgevallig is, nog trouwer naleeft dan gij al doet. Gij kent 
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de voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven 

hebben. 

Woord van de Heer - Wij danken God.  

 

Tussenzang: Halleluja 

 

Evangelie - Lucas 21, 25-28, 34-36  

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Er zullen tekenen zijn aan 

zon, maan en sterren en op de aarde zullen volkeren in angst 

verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De 

mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de 

wereld gaat overkomen. Want de hemelse heerscharen zullen in 

verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op 

een wolk, met macht en grote heerlijkheid. Wanneer zich dit alles 

begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, 

want uw verlossing komt nabij. Zorgt er voor dat uw geest niet 

afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van 

het leven; laat die dag u niet onverhoeds grijpen als in een strik; want 

hij zal komen over alle mensen, waar ook ter wereld. Weest daarom 

altijd waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al 

die dingen die zich gaan voltrekken, en dat ge stand moogt houden 

voor het aangezicht van de Mensenzoon.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God.  

 

Lied na het evangelie: De weg die wij volgen 

In het oosten schijnt een helder licht:  

een ster die lijkt te spreken. 

De hemel geeft een teken 

dat zij de aarde komt omarmen. 

 

En de mensen horen een nieuw lied. 

De stilte lijkt te zingen  

van hemelzegeningen 

om al hun harten te verwarmen. 
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De weg die wij volgen wordt door een Kind verlicht. 

Vanuit een ver verleden, diep in ons hart, 

in lijf en leden lopen wij door de nacht, 

de blik op God gericht. 

 

Overweging 

 

Geloofsbelijdenis: (gebeden) 

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. 

 

Voorbeden  

Accl.:. Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij, 

 maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof,  

ik geloof in Jou en mij. 

 

 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande  
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Offerandelied:  GvL 530 Uit uw hemel zonder grenzen 

 

Gebed over de gaven 

 

Pr. : De Heer zij met u. 

Allen : En met uw geest. 

Pr. : Verheft uw hart.  

Allen : Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Pr. : Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Allen : Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Prefatie 

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 Christus onze Heer.  

Die, toen Hij eertijds kwam, kwetsbaar en klein, het werk van uw 

genade heeft voltooid, en vlees geworden is en voor ons allen open 

heeft gedaan die deur naar een geluk dat eeuwig duurt, een land dat 

Hij beloofd heeft en ons geven zal; nú nog zien wij allen naar die 

toekomst uit, vol hoop en vastberaden; ooit zullen wij er binnengaan 

en wonen wanneer Hij komt in heerlijkheid voorgoed. 

Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan 

voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe 

volvreugde: 

 

Heilig: (Vormselmis Antwerpen) 

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. 
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Eucharistisch gebed: GvL731 

 

 

 

Accl. in eucharistisch gebed:  

Allen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  

           verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

Onze Vader                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

Pr. : Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus 

ons gegeven heeft: 

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. 

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 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. 
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Lied: Recht en vrede 

Een weldaad is de mens, die goed doet in uw ogen, 

die recht wat is gebogen, van harte vrede brengt. (2x) 

 

Lam Gods: (Vormselmis Antwerpen) 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  

ontferm U over ons.  (2x) 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,  

geef ons de vrede. 

 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

 

Communielied: Gezicht van hoop 

Jij geeft het land een gezicht,  

de vluchteling ziet licht, 

dit begin maakt de wereld nieuw. 

 

Refrein: Niet de aarde die ons de hemel belooft, 

              maar een nieuwe tijd die in het heden gelooft, 

              een wereld nieuw die leven laat. 

 

Jij geeft de hoop een gezicht,  

wanhopigen zien licht, 

dit begin maakt de wereld nieuw.    (Refr.) 

 

Jij geeft de toekomst gezicht,  

de radelozen licht, 

dit begin maakt de wereld nieuw.    (Refr.) 

 

Gebed na de communie 
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SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: Dat je durft leven  

Moge God je geleiden op je levensweg, 

van heel dichtbij je zegenen, 

je vreugde schenken vandaag en alle dagen; 

dat je durft leven, je bent nooit echt alleen. 

Dat je durft leven, je bent nooit echt alleen! 
 

Moge God je geleiden op je levensweg, 

je zorgen delen als een vriend, 

een trouwe steun zijn wanneer je krachten falen; 

dat je mag delen in zijn aanwezigheid. 

Dat je mag delen in zijn aanwezigheid! 
 

Moge God je geleiden op je levensweg, 

je vrede geven in je hart, 

een bron van licht zijn in donkere tijden; 

dat je mag stralen voor ieder om je heen. 

Dat je mag stralen voor ieder om je heen! 
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Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                     Hartelijk dank!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Eigentijds en modern (kerk)koor 

 

            Wij zingen weer op 25 december om 11.00 uur 
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