Kerst avond, donderdag 24 december
21.00 uur
Eucharistieviering
door Pastor Gilbert Razon

De Redder geboren
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Openingslied
Kruisteken en begroeting
Schuldbelijdenis
Heer, die uw glorie over de volkeren hebt laten schijnen, ontferm U
over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, in wie wij mede-erfgenamen zijn van Gods belofte, ontferm U
over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, die ons door de Geest het geheim van onze roeping hebt
geopenbaard,
ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen.
Heer, ontferm U;
lofzang;
Gebed, AM 191
Lectionarium, deel B, blz. 36
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1e Lezing Jesaja 9,1-3.5-6
Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht; een licht straalt
over hen die wonen in het land van doodse duisternis. Gij hebt hun
blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot. Voor uw aanschijn zijn
zij vol vreugde, een vreugde als die om de oogst, als die van mensen
die jubelen bij het verdelen van de buit. Want het juk dat zwaar op het
volk drukte, de stang op hun schouders, en de stok van hun drijvers,
Gij hebt ze stuk gebroken als op de dagen van Midjan. Want een Kind
is ons geboren, een Zoon werd ons geschonken; Hem wordt de macht
op de schouders gelegd en men noemt Hem: Wonderbare Raadsman,
Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst. Een grote macht en een
onbeperkte welvaart zullen toevallen aan Davids troon en aan zijn
koninkrijk, zodat het gegrondvest zal zijn en stevig gebouwd op recht
en gerechtigheid, van nu af tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer der
hemelse machten brengt het tot stand.

Woord van de Heer,
A wij danken God
Tussenzang; Psalm 96
Refrein Heden is ons een Redder geboren,
Christus, de Heer.
Zingt voor de Heer een nieuw gezang.
Zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam,
verkondigt zijn heil alle dagen. Refrein
Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.
Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,

de zee neuriet mee met al wat daar leeft. Refrein
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De velden zwaaien met al hun gewassen,
de woudreuzen buigen hun kruin.
Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt,
Hij komt als koning der aarde. Refrein
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren
de volkeren eerlijk en trouw. Refrein
2e Lezing Titus 2,11-14
Dierbare, de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op
aarde verschenen. Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten
te verzaken en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd,
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de
openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus
Jezus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle
ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot zijn eigen volk,
gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goeds.
Woord van de Heer,
A wij danken God
Alleluia
Alleluia.
Ik verkondig u een tijding van vreugde:
heden is u een Redder geboren, Christus de Heer.
Alleluia.
Evangelie 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
vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was. Allen gingen op
reis, ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven. Ook Jozef
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trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging
hij van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea: naar de stad van David,
Betlehem 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 een zoon ter wereld, haar
eerstgeborene. Zij 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 heel het 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.’

Woord van de Heer,
A wij danken God
Acclamatie:
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, 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, van daar
zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
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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.
Voorbede
Acclamatie
Collecte; bij het verlaten van de kerk
lied:
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw gaven aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.
A: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van
zijn Naam, tot welzijn van ons en heel zijn heilige kerk.
Gebed over de gaven, AM 192
Grote lofprijzing allen gaan zo mogelijk staan
V: De Heer zal bij u zijn.
A: De Heer zal u bewaren.
V: Verheft uw hart.
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
A: Hij is onze dankbaarheid waardig.
Prefatie 1 van Kerstmis, AM 626
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
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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 U toe vol vreugde:
Heilig, heilig, heilig…
Eucharistisch gebed III, versie B, AM 702
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.
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht
om ze aan U toe te wijden.
In alle ootmoed vragen wij U,
ze te heiligen door uw Geest,
en ze Lichaam en + Bloed te doen zijn
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van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
op wiens woord wij deze geheimen vieren.
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.
Daarom Heer, gedenken wij
het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon,
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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 van God;
samen met uw apostelen en martelaren,
(met de heilige N.)
en met allen die in uw heerlijkheid zijn
en daar voor ons bidden.
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.
Maak uw volk, onderweg hier op aarde,
sterk in liefde en geloof:
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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.
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.
…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,
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
A: Onze Vader, die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd; Uw rijk
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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.
Verlos ons Heer van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen.
Dat wij, gesteund door Uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van
Jezus Messias, Uw Zoon.
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.
Gebed om vrede – Vredewens

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.
V
De vrede des Heren zij altijd met u.
A
En met uw geest.
V
Wenst elkaar de vrede.
Lam Gods

Uitnodiging tot de communie
V Zalig zij die genodigd zijn aan de Maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
A Heer, ik ben niet waardig dat, Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.
Uitreiken H. Communie
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Lied;
Gebed na de communie; AM192
Mededelingen
Zegen en zending (Allen gaan zo mogelijk staan)
Slotlied;
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