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    Droom jij weleens dat er vrede is voor iedereen? 
 

     Eerste Kerstdag 25 december 2021 
 

      Voorganger     : Pastoor Hans Hermens 

      M.m.v.                      : koor Lucente 

      o.l.v.                  : Elvira van den Broeke 
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Voorafgaand aan de viering wordt gezongen: 

 

Een licht in jou geborgen  

 

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.  (Refr.) 

 

 

 

 

Al wie dolend in het donker  

 

Al wie dolend in het donker in de holte van de nacht  

en verlangend naar een wonder op de nieuwe morgen wacht: 

vrijheid wordt aan u verkondigd door een koning zonder macht. 

 

Onze lasten zal Hij dragen onze onmacht tot ter dood, 

geeft als antwoord op ons vragen ons zichzelf als levensbrood: 

nieuwe vrede zal er dagen liefde straalt als morgenrood. 

 

Tot de groten zal Hij spreken even weerloos als een lam 

het geknakte riet niet breken, Hij bewaakt de kleine vlam:  

hoort en ziet het levend teken van een God die tot ons kwam. 
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Dor en droog geworden aarde die om dauw en regen vraagt 

dode mens die snakt naar adem, wereld die om toekomst vraagt: 

zie mijn Zoon, de nieuwe Adam, die mijn welbehagen draagt. 

 

 

The Angel Gabriel 

 

The angel Gabriel from heaven came, 

his wings as drifted snow, his eyes as flame; 

all Hail, said he, thou lowly maiden Mary, 

most highly favored lady, Gloria. 

 

For know a blessed Mother thou shalt be, 

all generations laud and honor thee. 

Thy Son shall be Emmanuël, bij seers foretold, 

most highly favored lady, Gloria. 

 

Then gentle Mary meekly bowed her head, 

to me be as it pleaseth God, she said, 

my soul shall laud and magnify His holy Name. 

most highly favored lady, Gloria. 

 

Of her, Emmanuel, the Christ was born 

in Bethlehem, all on a Christmas morn, 

and Christian folk throughout the world will ever say 

most highly favored lady, Gloria. 

 

 

 

Proloog 
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OPENINGSRITUS 

 

 

Bij binnenkomst pastor: Nieuw begin van leven 

 

Uit uw hemel zonder grenzen komt Gij tastend aan het licht 

met een naam en een gezicht even weerloos als wij mensen.  

 

Als een kind zijt Gij gekomen als een schaduw die verblindt 

onnaspeurbaar als de wind die voorbijgaat in de bomen.  

 

Als een vuur zijt Gij verschenen, als een ster gaat Gij ons voor, 

in den vreemde wijst uw spoor, in de dood zijt Gij verdwenen.  

 

Als een bron zijt Gij begraven, als een mens in de woestijn. 

Zal er ooit een ander zijn, ooit nog vrede hier op aarde?  

 

Als een woord zijt Gij gegeven, als een nacht van hoop en vrees, 

als een pijn die ons geneest, als een nieuw begin van leven.  

 

 

 

Openingslied: Wij komen tezamen 

 

Wij komen tezamen onder 't sterrenblinken, 

een lied moet weerklinken voor Bethlehem. 

Christus geboren, zingen d'eng'lenkoren. 

Refr.: Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, 

          komt laten wij aanbidden onze Heer. 

 

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre, 

zij volgden zijn sterre naar Bethlehem. 

Herders en wijzen komen Jezus prijzen.  (Refr.) 
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Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten 

en kussen uw voeten, Emmanuël. 

Wij willen geven hart en geest en leven.  (Refr.) 

 

Liturgische begroeting 

 

Welkom en korte inleiding 

 

De kinderen worden uitgenodigd voor de kinderdienst 

en er wordt gezongen: 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. 

 

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. 

 

In een kribbe ligt de Mensenzoon. Een kind is ons geboren. 

Wij zijn niet meer verloren. Zijn weg leidt tot voorbij de tijd. 

 

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. 

Op vrede en eeuwigheid. 

Vrede en eeuwigheid… en eeuwigheid. 

 

Ter bezinning (eerst stilte) 
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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 

Pr.: Heer, die alle volkeren het heil hebt laten aanschouwen 

       en het geluk hebt laten komen voor allen die oprecht  

       van hart zijn,  

       ontferm U over ons. 

A.:  Heer ontferm U over ons. 

Pr.: Christus, die de afstraling zijn van Gods heerlijkheid 

       en tot erfgenaam zijt gemaakt van al wat bestaat,  

       ontferm U over ons. 

A.:  Heer ontferm U over ons. 

Pr.: Heer, door wie de Geest over ons is uitgestort  

      om door uw genade gerechtvaardigd te worden,  

      ontferm U over ons. 

A.:  Heer ontferm U over ons. 

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

       onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.  

A.: Amen. 
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Lofzang: Eer aan God in den hoge (Vormselmis Antwerpen) 

Refrein: Eer aan God in den hoge  

en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 

Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U. 

Wij verheerlijken U en zeggen dank voor uw grote heerlijkheid. 

Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader. (Refr.) 

 

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. 

Gij, die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 

Gij, die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. 

Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.   

        (Refr.) 

 

Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer. 

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, met de heilige Geest 

in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.  (Refr.) 

 

Gebed 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing: Jesaja, 52, 7-10 

Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede 

meldt, goed nieuws verkondigt, die heil komt melden, die zegt tot 

Sion: Uw God regeert! Hoort! Uw torenwachters verheffen hun stem, 

zij jubelen tegelijk, want zij zien oog in oog de terugkeer van de Heer 

naar Sion. Barst los in jubel, allen samen, puinen van Jeruzalem, 

want de Heer heeft zijn volk getroost; hij heeft Jeruzalem verlost. De 

Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volkeren; 

en alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd. 

Woord van de Heer - Wij danken God. 
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Tussenzang: Is in duisternis gekomen 

 

Is in duisternis gekomen, heeft de zwarte nacht verlicht.  

Brak het juk op onze schouders, werd een tastbaar vergezicht. 

Is een sterveling geworden, heeft ons van dichtbij gegroet. 

Heeft zich willen openbaren, werd een mens van vlees en bloed. 

 

Is genaakbaar klein geworden, heeft ons weergaloos gewenkt. 

Heeft de steppe laten bloeien en het dorre land doordrenkt. 

Draagt een gordel om de heupen van gerechtigheid en trouw, 

is een rots voor ons geworden, een onwankelbaar gebouw. 

 

Wie opnieuw worden geboren, gaan voorbij de kille dood. 

Wie in Hem gelooft zal leven, ware wijnstok, levend brood. 

 

Werd het licht voor aller ogen, God gelijk een Mensenzoon, 

heeft niemand willen buitensluiten, nam niet plaats op hoge troon. 

Blijft de lamp voor onze voeten, kan door niets worden gestuit, 

is voorbeeldig onze vrede, gaat voor altijd voor ons uit. 

 

Tweede lezing: Hebreeën 1, 1-6 

Broeders en zusters, nadat God eertijds vele malen en op velerlei 

wijzen tot onze vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij nu, 

op het einde der tijden, tot ons gesproken door de Zoon, die Hij 

erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat en door wie Hij het 

heelal heeft geschapen. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en 

het evenbeeld van zijn wezen. Hij houdt alles in stand door zijn 

machtig woord. En na de reiniging der zonden te hebben voltrokken, 

heeft Hij zich neergezet ter rechterzijde van de majesteit in den hoge, 

ver verheven boven de engelen, zoals Hij hen ook overtreft in de 

waardigheid, die zijn deel is geworden. Heeft God ooit tot een engel 

gezegd: ‘Gij zijt mijn Zoon; Ik heb u heden verwekt?’ Of: ‘Ik zal een  
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vader voor Hem zijn en Hij zal mijn zoon zijn?’ Wanneer Hij 

evenwel de Eerstgeborene opnieuw de wereld binnenleidt zegt Hij: 

‘Alle engelen Gods moeten Hem hulde brengen.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Acclamatie 

Alleluja. 

Wij staan in het volle licht van deze dag; komt, laten wij de Heer 

aanbidden. Want heden daalde een groot licht op aarde neer. 

Alleluja. 

 

Evangelie - Johannes 1, 1-5.9-14           (allen gaan staan indien mogelijk) 

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord 

was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door Hem geworden 

en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is. In Hem was 

leven en dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de 

duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Het ware Licht dat 

iedere mens verlicht, kwam in de wereld. Hij was in de wereld; de 

wereld was door Hem geworden en toch erkende de wereld Hem niet. 

Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet. Aan 

allen echter die Hem wel aanvaardden, aan hen die in zijn Naam 

geloven, gaf Hij het vermogen kinderen van God te worden. Zij zijn 

niet uit bloed noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, 

maar uit God geboren. Het Woord is vlees geworden en heeft onder 

ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een 

heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader ontvangt, vol genade 

en waarheid. 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Acclamatie: Kind ons geboren 

Kind ons geboren, Zoon ons gegeven, 

God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig: 

Koning van de vrede. Koning van de vrede. 
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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.: Gij, die met mensen zijt begaan, 

           hoor ons, hoor ons bidden aan!  (2x) 

 

 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande 

 

Offerandelied: God rest you merry gentlemen 

 

God rest you merry Gentlemen let nothing you dismay,  

for Jezus Christ our savior, was born upon this day 

to save us all from satan’s power, when we were gone astray. 

Oh tidings of comfort and joy (2x) 
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In Bethlehem in Jewry, this blessed babe was born 

and laid within a manger, upon this blessed morn 

the which his mother Mary, nothing did take in scorn. 

Oh tidings of comfort and joy (2x) 

 

From God our Heavenly Father, the blessed angel came 

and unto certain shepherds, brought tidings of the same, 

how that in Bethlehem was born, the Son of God by name. 

Oh tidings of comfort and joy (2x) 

 

But when to Bethlehem they came, whereat this infant lay, 

they found Him in a manger, where oxen feed on hay, 

his mother Mary kneeling, unto the Lord did pray. 

Oh tidings of comfort and joy (2x) 

 

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 Jezus Christus onze Heer. Gij hebt Uw 

heerlijkheid ontvouwd voor onze ogen, nieuw licht is opgegaan, Uw 

Woord is vlees geworden; 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 

vol vreugde: 
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Heilig (Vormselmis Antwerpen) 

Heilig, heilig, heilig, de Heer, 

de God der hemelse machten! 

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  

Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge. 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.  

Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge. 

 

Eucharistisch gebed                                    (allen knielen indien mogelijk) 

Ja, waarlijk heilig zijt Gij, Vader, Gij zijt de bron, uit U stroomt alle 

heiligheid. Stort uw Geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons 

geheiligd worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, uw Zoon. 

Toen Hij werd overgeleverd, en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam 

Hij brood in zijn handen, dankte U, brak het om het te verdelen onder 

zijn leerlingen en sprak:  

 

Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn Lichaam,  

dat voor u gegeven wordt. 

 

Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U opnieuw, 

reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: 

 

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. 

 

Allen : Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  

              en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
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Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is 

gestorven en verrezen, heilige Vader, en wij bieden U aan wat Hij ons 

heeft gegeven: dit brood dat leven geeft, en deze beker die ons redde 

van de dood. Wij danken U, omdat Gij sinds die dag ons waardig hebt 

bevonden voor uw aanschijn te treden en U dit offer te bereiden. Wij 

hebben deel voortaan aan het Lichaam en Bloed van uw eerstgeboren 

Zoon, en vragen U met aandrang, dat wij naar elkaar toe groeien door 

de kracht van uw heilige Geest. 

Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde. Voltooi uw liefde in 

onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, Paus Franciscus, 

onze bisschop Willem en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen. 

Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn 

gegaan, en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen 

die gestorven zijn; neem hen op in uw barmhartigheid, en laat hen 

treden in de luister van uw aanschijn. 

Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij met de maagd 

Maria, de moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, 

met zijn apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw 

welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu 

hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon, 

aanhouden tot in uw heerlijkheid. 

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 

en nu tot in eeuwigheid. Amen. 

 

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. 
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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. 

 

Tijdens het vrede wensen: Recht en vrede  

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

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

 

Gezongen 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 

Wilt u svp wachten op de instructies van de gastheer/gastvrouw? 

 

Muzikaal intermezzo 
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Communieliederen: Er is meer 

 

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, 

is er 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. 

 

 

This Holy Christmas-night 

 

Our day of joy is here again with love and peace and song. 

Come, let us join the angelic strain with voices clear and strong. 

 

Refrein: Gloria to our God we sing; Gloria to our Lord and King;  

  peace, good will with all abide on this holy Christmas-night. 
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When darkness lay up on the earth, a glorious light did shine, 

God sent a gift of priceless wort hand showed his love divine.  (Refr.) 

 

Now to the manger let us go to worship and adore;  

the tender babe up on the straw, our Savoir ever more!        (Refr.) 

 

Christ is born this holy Christmas night. 

 

 

Gebed 

 

 

 

 

SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotliederen: Eer zij God in deze dagen  

Eer zij God in deze dagen, eer zij God in deze tijd 

mensen van het welbehagen roept op aarde vrede uit. 

Refrein: Gloria in excelsis Deo (2x) 

 

Eer zij God die onze Vader en die onze koning is. 

Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is. (Refr.) 

 

Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs, 

geef in onze levensdagen peis en vreé, kyrieleis.  (Refr.) 
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The first Nowell  

 

The first Nowell the angel did say,  

was to certain poor shepherds in fields as they lay: 

in fields where they lay keeping their sheep, 

on al cold winter's night that was so deep. 

Nowell, nowell, nowell, nowell: born is the King of Israël. 

 

They looked up and saw a star, 

shining in the east beyond them for. 

And to the earth it gave great light 

and so it continued both day and night. 

Nowell, nowell, nowell, nowell: born is the King of Israël. 

 

Then let us all with one accord 

sing praises to our heavenly Lord. 

That has made heaven and earth of nought 

and with his blood mankind has bought. 

Nowell, nowell, nowell, nowell: born is the King of Israël 

 

 

 

Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                     Hartelijk dank!! 

 

 

 

 

 

 

Wilt u na de viering svp wachten op de instructies van de 

gastheer/vrouw? 
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Wij wensen u een zalig Kerstfeest 

 

en 

 

een gelukkig Nieuwjaar! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt Lucente nu ook online vinden via 

www.koor-lucente.nl 

tevens zijn wij nog op zoek naar enthousiaste dames en heren. 

 

Wij repeteren 1x per 2 weken op de woensdagavond in de OLV Kerk  

Zie de data en contactgegevens  op onze website. 
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