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Openingslied 
 

Vol van verwachting zijn wij gekomen,  
om weer te weten waartoe wij bestaan.  
Verstillend van binnen, verlangend te horen  
het levende woord dat opnieuw wordt geboren,  
waar mensen in aandacht en liefde verstaan.  
 

Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,  
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het woord:  
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,  
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,  
de opdracht aan alles wat ademt gaat voort.  
 

Samengekomen om te gaan vieren  
uur van gemeenschap, van woord en van geest,  
dat warm en met liefde en licht is doorweven,  
ons helpt om ons leven gestalte te geven.  
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 
 
 
Begroeting 
 
 
♫  Gebed om ontferming 
 

Luister, wees genadig Heer, gedenk toch Uw volk.  
 
 
 
Lofzang  
 

Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd 
mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit 
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo 
 

Eer zij God die onze Vader, en die onze Koning is  
eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is 
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo 
 

Lam van God, Gij hebt gedragen, alle schuld tot elke prijs 
geef in onze levensdagen, peis en vree, kyrieleis 
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.  
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Gebed 
 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing: Numeri 6, 22-27 
 

De Heer zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat 
zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: 
“Moge de Heer u zegenen en u beschermen, 
moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en 
u genadig zijn, 
moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” 
Wanneer zij mijn naam over het volk uitspreken, zal Ik de 
Israëlieten zegenen.   
 
Psalm 67 I 
 

Refrein: 
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,  
Alleluia, alleluia! 
 

Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,  
loven zijn machtig beleid,  
omdat Hij steeds op wondere wijze  
alles bestuurt in gerechtigheid.    Refrein: 
 

Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;  
toont ons zijn aanschijn van licht,  
Hij gaat ons voor op alle wegen  
heeft uit de zonde ons opgericht.    Refrein: 
 

Hij is de God, die ons verblijdde,  
die onze nood heeft verstaan;  
die ons een hemels Paasmaal bereidde  
en zonder vrees door de wereld laat gaan.  Refrein: 
 

Laat alle volken uw almacht vrezen,  
aller lof zij U gewijd,  
laat Heer, uw Naam bezongen wezen,  
in aller eeuwen eeuwigheid.     Refrein: 
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Evangelielezing: Lucas 2, 16-21 
 

Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het 
kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze 
wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden 
stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar 
Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover 
nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en 
prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies 
zoals het hun was gezegd. 
Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou  
worden, kreeg Hij de naam Jezus, die de engel had genoemd 
nog voordat Hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.  
 
 
 
♫  Acclamatie 
 

Halleluia. 
Ik verkondig U een tijding van vreugde; 
Heden is U een Redder geboren, Christus de Heer.  
Halleluia. 
 
 
Overweging 
 
 
Stilte 
 
 
Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof in een levende parochie,  
waar iedereen zich thuis voelt,  
waar mensen ontvangen worden als gasten,  
waar men begaan is met elkaar.  
 

Ik geloof in een levende geloofsgemeenschap,  
die op zoek is naar de eenzame mens,  
die de zieke aandacht geeft  
en waar oudere mensen worden ondersteund.  
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Ik geloof in een levende gemeenschap,  
waar kinderen welkom zijn,  
waar plaats is voor rusteloze zoekers  
en waar jongeren een oase vinden van rust,  
even ‘pauze’ kunnen houden.  
 

Ik geloof in een levende geloofsgemeenschap,  
waar de Levende God aanwezig komt,  
waar geleerd wordt te vergeven  
en waar iedereen een nieuwe kans krijgt op zinvol leven.  
 

Ik geloof in een levende parochie,  
die beademd wordt door de geestkracht van Jezus  
en waar iedereen tegen elkaar zegt:  
“ik ben er voor jou”.  
 
 
 
Voorbede  
 
♫  Acclamatie  
 

Kind ons geboren, zoon ons gegeven,  
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,  
Koning van de vrede. (2x) 
 
 
 
 

DIENST VAN DE TAFEL 
 
Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap (NL72 RABO 0156 2767 

20  t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, o.v.v. Locatie MVR Bennekom) 

Collecte 2: Mooi Leven Huis, Bennekom (NL74 RABO 0310 5437 38) 

 
 
Heilig Brood op tafel 
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Lied 
 

Herders, Hij is geboren in ’t midden van de nacht,  
die zo lang van te voren, de wereld heeft verwacht.  
Vrolijk, o herderkens, zongen ons d’engelkens,  
zongen met blijde stem: haast u naar Bethlehem.  
 

Als wij daar zijn gekomen, ziet, een klein Kindeken.  
Leit op ’t stro nieuw geboren, zoet als een lammeken.  
D’oogkens van stonden aan zag men vol tranen staan.  
’t Weende uit druk en rouw in deze straffe kou.  
 

’t Kindje begon te slapen, de Moeder sprak ons aan:  
lieve herders, tezamen, wilt zoetjes buiten gaan! 
U lie zij peis en vree! Dat brengt mijn Kindje mee,  
want ’t is uw God en Heer. Komt morgen nog eens weer.  
 
 
Dankgebed 
 
God van alle leven, bron van ons bestaan,  
Steeds weer zoeken wij uw aangezicht en toont Gij uw gelaat in 
tekens van liefde, vriendschap en nabijheid.  
  

♫ Uit uw overvloed verzadigt Gij al wat leeft.   
 

Gij hebt ons uw woord gegeven  
om het te volbrengen ons leven lang.  
Als gids wijst Gij ons de weg  
en leidt ons naar uw rijk van vrede.  
 

♫ Uit uw overvloed verzadigt Gij al wat leeft.   
 

Gij hebt ons uw eigen Zoon gegeven, een mens naar uw hart, 
vol mededogen en trouw.  
Als geen ander heeft Hij uw liefde verbeeld, zijn leven werd ons 
tot geluk en zegen.  
 

♫ Uit uw overvloed verzadigt Gij al wat leeft.   
 

In dit brood geeft Gij uzelf,  
mogen wij delen in al wat Gij zijt.  
Zo sterkt Gij ons en brengt Gij ons tot leven.  
Gij reikt ons uw hand en spreekt tot ons vrij.  
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♫ Uit uw overvloed verzadigt Gij al wat leeft.   
 

Wij danken U voor al uw goede gaven  
en bidden: laat komen uw rijk.  
Breng ons tezamen en voltooi  
wat Gij een begonnen zijt  
door Jezus, uw Gezalfde. Amen.  
 
 
 
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. 
 
 
 
♫  Vredewens  
 

Kom herders, verheerlijkt uw God  
om alles wat gij hebt gehoord;  
Hoe goed is dat alles, hoe waar is dat woord.  
Zalig kerstmis, vrede op aard, kyrie eleis 
 
 
 
Delen van het Heilige brood 
 
 
Communielied 
 

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,  
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.  
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer,  
hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyrieleis.  
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Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,  
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.  
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht,  
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht. Kyrieleis. 
 

D’herders op den velde hoorden een nieuw lied,  
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.  
“gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar;  
Bet’lem is de stede, daar ’t is geschied voorwaar.” Kyrieleis.  
 

D’heilige drie Koon’gen uit zo verre land  
zij zochten onze Here met offerhand.  
Z‘offerden ootmoedelijk myr’ wierook ende goud  
t’eren van den kinde, dat alle ding behoudt. Kyrieleis.  
 
 
 
Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zegenwens 
 
 
Slotlied 
 

Midden in de winternacht, ging de hemel open.  
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan,. 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  
 
Vrede was er overal, wilde dieren kwamen  
bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast uw fluiten aan  
Laat de bel-, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  
                                       7 



Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,  
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet.  
Laat de citers slaan, blaast uw fluiten aan.  
Laat de bel-, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  
 

Ziet, reeds staat de morgenster, stralend in het duister  
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister.  
Die ons weldra op zal gaan, 
herders blaast uw fluiten aan. 
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-rom  
Keere om, keere om, laat de bel-trom horen:  
Christus is geboren! 
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Graag willen wij met U het glas heffen 
op een voorspoedig 2023 

voor U en onze geloofsgemeenschap 
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