
Eucharistieviering Vrijdag 25 december 2020 
Eerste kerstdag: Het Woord is vlees geworden

Het ware Licht dat iedere mens verlicht 
kwam in de wereld. Johannes 1,9
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Vooraf
Nu daagt het in het oosten

Melodie: Christus, der ist mein Leben 7-6-7-6
Componist: Melchior Vulpius 1560-1615
Tekst: Johannes Riemens sr  1842-1908

Bijbelplaats:Jesaja 9:1-5
Jesaja 60:1-5 Lucas 1:68-69 

Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal.
Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken van d’eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.

Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten begroeten ‘t morgenrood

De zonne, voor wier stralen het nacht’lijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, is Christus, ’t eeuwig licht.

Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal.
Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

Kom tot ons, de wereld wacht
Melodie: Nun komm der Heiden Heiland 7-7-7-7

Oorsprong: Martin Luther  Erfurt 1524
Vertaling:Jan Willem Schulte Nordholt 1920-1995

Bijbelplaats: Johannes 16-28
Gebaseerd op psalm 19:5-6

Kom tot ons, de wereld wacht, Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint, Kind van God, Maria’s kind.

Kind dat uit uw kamer klein, als des hemels zonneschijn,
op de aarde wordt gesteld, gaat Uw weg zoals een held.

Gij daalt van de Vader neer, tot de Vader keert Gij  weer,
die de hel zijt doorgegaan en hemelwaarts opgestaan.

Uw kribbe blinkt in de nacht met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht, waarvoor al het duister zwicht.

Lof zij God in ’t hemelrijk, Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal, altijd, nu en tot in eeuwigheid.
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Toen herders waakten
Melodie: uit Este’s Psalter 1592 7.6.7.6

Tune: Winchester Old
Componist: George Kirbye 1565-1634

Zetting: T. Ravenscroft 1621
Tekst: NN

Toen herders waakten in de nacht in’t veld van Bethlehem,
verscheen uit hemels heerlijkheid en sprak een eng’lenstem:

 “Weest niet bevreesd, want ik zeg u nu grote blijdschap aan,
die al den volke wezen zal, om wat God heeft gedaan.

Geboren is in Bethlehem de Koning van’t heelal,
de Zaligmaker, Davids Zoon, gij vindt Hem in een stal.

En dit zal u een teken zijn: In doeken vindt gij Hem
en liggend in een voederkrib. Ga heen naar Bethlehem.”

Terstond was daar een grote schaar van ’s hemels legermacht,
lofprijzend Hem, die Israel zo lang reeds had verwacht.

 “Aan God de eer” en “Vreed’ op aard`” weerklonk in Efratha
Komt, zingen wij de eng’lenzang met alle volken na.

Openingslied: Wij komen tezamen
Melodie: Adeste Fideles 1743

Oorspronkelijk; Portugees 1640
Origineel: O come all ye faithfull 6.6.9.11.7.7.11

Componist: John Francis Wade 1711-1786
Tekst: Kapelaan Anton Huijbers 1910

Bijbelplaats: Lucas 2:1-20 Johannes 1:1-14 Mattheus 2:11 en Jesaja 9:5

Wij komen tezamen onder 't sterrenblinken,
een lied moet weerklinken voor Bethlehem:
Christus geboren, zingen d'englenkoren.

Venite adoremus, Venite adoremus, 
Venite adoremus, Dominum.

Drie wijzen met wierook, kwamen er van verre,
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem.
Herders en wijzen komen Jezus prijzen. Venite...
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Ook wij uitverkoren mogen U begroeten,
en kussen Uw voeten Emmanuël.
Wij willen geven hart en geest en leven. Venite...

Begroeting en inleiding

Schuldbelijdenis
Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen, dat ik gezondigd heb
in woord en gedachte in doen en laten
door mijn schuld, door mijn schuld,
door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria,
altijd maagd, alle engelen en heiligen,
en u broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.
Pr. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze 

zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven.
A. Amen.

Kyrie en Gloria: Uit de Missa Brevis van Charles Gounod

Openingsgebed

Kindermoment

Eerste lezing Jesaja 52, 7-10
Alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd
Uit de Profeet Jesaja

Hoe lieflijk 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. -   A. Wij danken God.
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Tussenzang: Tollite Hostias als psalm 98
Melodie: Uit Oratorio de Noel opus 12

Componist: Camille saint-Saëns 1835-1921
Gebaseerd op psalm 96:8.11.13

Tollite hostias et adorate.
Dominum in atrio sancto ejus. 
Laetentur coeli, et exultet 
terra, a facie Domini quoniam 
venit. Alleluia.

Brengt offers en aanbidt de Heer in 
zijn heilig domein. De Hemel 
verheugt  zich en de aarde juicht, 
voor het aanschijn van de Heer 
omdat Hij komt. Alleluja.

Tweede Lezing Hebreeën  1, 1-6
God heeft tot ons gesproken door de Zoon
Uit de brief aan de Hebreeën
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 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. - A. Wij danken God.

Vers voor het evangelie: Alleluia
Christus is ons geboren, licht schijnt over onze aarde

Evangelie Johannes  1, 1-18 of 1-5.9-14
Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond
Pr. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Johannes.
A. Lof zij U Christus.
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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. Er trad 
een mens op, een gezonden van God: zijn naam was Johannes. Deze 
kwam tot getuigenis, om te getuigen van het licht, opdat allen door 
hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het licht, maar hij moest 
getuigen van het licht. Het ware Licht dat iedere mens verlicht, kwam
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. Wij hebben Johannes' getuigenis 
over Hem, toen hij uitriep: "Deze was het van wie ik zei: Hij die 
achter mij komt, is vóór mij, want Hij was eerder dan ik." Van zijn 
volheid hebben wij allen ontvangen: genade op genade. Werd de wet 
door Mozes gegeven, de genade en de waarheid kwamen door Jezus 
Christus. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren God die in 
de schoot des Vaders is, Hij heeft Hem doen kennen.
Woord van de Heer.
A. Wij danken God.

Evangelieacclamatie: Kind ons geboren
Kind ons geboren, Zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,
Koning van de vrede.

Preek

Geloofsbelijdenis (gebeden)

Voorbeden
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Offerandelied: Eeuwen geleden
 Melodie: Scandinavisch kerstlied

Oorsprong: Silezië 1850
Origineel: Deilig er jorden (Wonderschoon is de aarde)

Tekst:Catherina Magdalena van Hille-Gaerthe 1881-1958
Eeuwen geleden, kwamen getreden,
herders in Bethlehems arme stal.
Zacht ziet de moeder neer
Op ’t kindje klein en teer,
’t hemelse licht schijnt overal.

Kind in de heil’ge nacht, 
dat ons Gods liefde bracht,
ook wij staan om uwe krib geschaard.
Lief, heilig Kindekijn, 
nu wij zo stille zijn,
klinkt zacht en teder: vrede op aard.

Zie, van Uw lief gezicht
straalt toch zo’n vredig licht.
Wij zijn tot diep in ons hart geroerd.
Laten wij nu voortaan
met U steeds verder gaan, 
die ons  naar liefd’ en vrede voert. 

Pr. Bidt broeders en zusters, dat mijn en uw offer 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

Prefatie I van kerstmis (als u kunt, wilt u gaan staan?)
Pr. De Heer zij met u.
A. En met uw geest.  
Pr. Verheft uw hart.
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Pr. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig.
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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 U toe vol vreugde: 

Sanctus: Uit de Missa Brevis van Charles Gounod

Eucharistisch gebed VI (als u kunt, wilt u gaan knielen?)

Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zó bekend met ons dat onze
namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten 
dankzij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en 
uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, 
om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te 
worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. Wij danken U, dat Hij 
ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken U, dat Hij de naam 
geworden is voor heel ons leven ten einde toe.

Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor 
ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn 
handen. Hij zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen 
met de woorden: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS 
MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn 
leerlingen met de 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 
MIJN TE GEDENKEN. 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
8



Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de
dood heeft gezien die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt hoog 
boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven Zal - uw 
rechterhand - en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze 
levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld.

Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat en 
maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; maak leven 
en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat ons 
mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede; breek het 
geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, de 
Mensenzoon hier in ons midden.

Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en 
geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, Johannes 
onze bisschop en met alle bisschoppen. Samen met heel uw volk, met
Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef 
haar bruidegom, met de apostelen, martelaren, de heilige Clara en 
Franciscus en al uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor 
levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U 
onze dank.

Pr. 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.

A. Amen.

Gebed des Heren
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…
A. Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid!
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Gebed om vrede
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.

Agnus Dei: Uit de Missa Brevis van Charles Gounod

Communiegebed
Heer Jezus Christus, Zoon van de levende God, Gij hebt in de heilige 
Geest, de wil van de Vader volbracht en door uw sterven de wereld 
tot nieuw leven gewekt. Verlos ons door uw heilig Lichaam en Bloed
van elk kwaad, van alle ongerechtigheid. Geef dat ik nooit de weg 
van uw geboden verlaat, nooit word gescheiden van uw liefde.

Pr. 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 spréék 
en ik zal gezond worden.

Uitreiking van de communie

Communielied: Maria durch ein' Dornwald ging
Melodie: uit Eichsfeld, Gesangbuch Andernach 1608

Vertaling: Ellen Hilbers
Bijbelplaats: Lucas 1:39-56

De tocht van Maria met het kind onder haar hart verwijst naar het bezoek van 
Maria aan Elizabeth. Het doodse doornwoud, dat begint te bloeien als Maria 
langskomt met het kind onder haar hart, geeft de tegenstelling aan tussen leven en 
dood. 

Maria durch ein' Dornwald ging. Kyrieleison.
Maria durch ein' Dornwald ging,
der hatte in sieben Jahr'n kein Laub getragen. Jesus und Maria.
Maria liep door een doornenwoud, Kyrie eleison
dat had in zeven jaar geen loof gedragen.
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Was trug Maria unter Ihrem Herzen? Kyrieleison.
Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen,
das trug Maria unter ihrem Herzen. Jesus und Maria. 
Wat droeg Maria onder ‘t hart? Kyrie eleison,
Een lief klein kindje zonder smart, dat droeg Maria onder ’t hart. 

Da haben die Dornen Rosen getrag'n; Kyrieleison.
Als das Kindlein durch den Wald getragen,
da haben die Dornen Rosen getragen. Jesus und Maria.
Toen hebben de doornen rozen gedragen; Kyrie eleison.
Toen het kindje door het woud werd gedragen, 
toen hebben de doornen rozen gedragen.

Wer soll dem Kind sein Täufer sein? Kyrieleison.
Das soll der Sankt Johannes sein,
der soll dem Kind sein Täufer sein. Jesus und Maria. 
Wie zal voor het kind zijn doper zijn? Kyrie eleison.  
Dat zal de heilige Johannes zijn, die zal voor het kind zijn doper zijn. 

Wie soll dem Kind sein Name sein? Kyrieleison.
Der Name, der soll Christus sein,
das war von Anfang der Name sein. Jesus und Maria.
Wat zal de naam van het kindje zijn? Kyrie eleison. 
De naam van het kindje zal ‘Christus’ zijn, 
dat was tevoren al zijn naam.

Was kriegt das Kind zum Patengeld? Kyrieleison.
Den Himmel und die ganze Welt,
das kriegt das Kind zum Patengeld. Jesus und Maria.
Wat krijgt het kind als doopgeschenk? Kyrie eleison.  
De hemel en heel het wereldrijk, dat krijgt het kind als doopgeschenk.

Wer hat erlöst die Welt allein? Kyrieleison.
Das hat getan das Christkindlein,
das hat erlöst die Welt allein.  Jesus und Maria 
Wie alleen heeft de wereld verlost? Kyrie eleison
Dat heeft het Kerstkind gedaan, dat kind alleen heeft de wereld verlost.

Nu zijt wellekome
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Slotgebed en zegen

Slotlied: Hoor de eng’len zingen d’eer
Melodie: Mendelssohn 7.7.7.7 D

Origineel: Hark the herald angels sing
Componist: Felix Mendelssohn Bartoldy 1809-1847

Vertaling en tekst: Hervormde bundel 1938

Hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuw geboren Heer.
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door.
Zingt met algemene stem voor het Kind van Bethlehem.
Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuw geboren Heer!

Hij die heerst op ’s hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in in het menselijk gezin.
Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuw geboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geboren zijt taal en teken in de tijd.
Al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf.
Dat wij ongerept en rein nieuw geboren zouden zijn.
Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuw geboren Heer!

Namens het pastoraal team, het koor St Caecilia 
en de hele federatie, wensen wij u een zalig kerstfeest!
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