Zending en zegen

KERSTDAG 2018

Lied

’t Was een heel gewone nacht, falalala
Niemand had het toen verwacht, falalala
Dat een kind van zich liet horen, falalala
Jezus in een krib geboren, falalala
Herders in het open veld, falalala
Heb je van jouw komst verteld, falalala
En geleid door duizend sterren, falalala
Kwamen koningen van verre, falalala
Wat wij zien in jouw verhaal, falalala
Vrede is het ideaal, falalala
Voor vandaag en ook voor morgen, falalala
Help ons voor die vrede zorgen, falalala

Dank aan Mozaiek,
mensen van de liturgiegroep,
u allen om hier te zijn deze vandaag
mee te vieren en zo een geschenk
te zijn voor anderen.
We wensen u ZALIGE dagen toe!

Het Kerstkind zien met nieuwe ogen
Het koor zingt liederen voor de viering …

Intredelied

Ik hoor een luide stem, parampampampam
Ga vlug naar Bethlehem, pa…
Daar vind j’ een Koningskind, pa…
Dat is jou welgezind, pa…
Nog even en ik kom, pa…
Ik en mijn trom.
Ik zie een mensenzee, parampampampam
En ieder neemt wat mee, pa…
En houdt iets kostbaars vast, pa…
Dat bij een koning past, pa…
Nu voel ik mij wat stom, pa…
Ik en mijn trom.
Maar jij kijkt zo naar mij, parampampampam
Jouw ogen stralen blij, pa…
Ik zing mijn lied voor jou, pa…
’t Is niet van kostbaar goud, pa…
Ik speel het steeds weerom, pa…
Ik en mijn trom.
Welkom

Lied

Welkom op de IMPULSAVOND
= nieuwjaarsreceptie
van onze geloofsgemeenschap op
vrijdag 04 januari om 19u30
in Ons Huis.
Ook bijzonder welkom in de viering van
DRIEKONINGEN op zondag 06 januari om 10u30
in de kerk met het koor en de koningen van de VELLE

Kling klokjes klingelingeling kling klokjes kling.
Laat de boodschap horen zingen eng’lenkoren.
Voor die blijde klanken willen wij God danken.
Kling klokjes klingelingeling kling klokjes kling.
………
Kling klokjes klingelingeling kling klokjes kling.
’t Kindje schenkt ons leven, ’t zal ons vrede geven.
Laat een loflied schallen, vrede voor ons allen.
Kling klokjes klingelingeling kling klokjes kling.
………
Kling klokjes klingelingeling kling klokjes kling.
Laat ons eer bewijzen en de Koning prijzen
Ieder mag het horen: Jezus is geboren.
Kling klokjes klingelingeling kling klokjes kling.
………
Kling klokjes klingelingeling
kling klokjes kling.

Het geschenk van Jezus
Jezus zelf vraagt of Hij bij ons mag zijn ...

Wil jij mij binnenlaten? zegt Jezus.
Ik sta op je drempel,
als een kind met een speelbal in zijn hand.
Ik ben die kleine mens die wat van je aandacht
en begrip vraagt.
Mag Ik?
Heb je geen tijd en trek je een zuur gezicht?
Ik wacht nog wel wat buiten,
tot straks misschien?
Wil jij mij binnenlaten? zegt Jezus.
Ik sta hier op je drempel
als een kind met een speelbal in zijn hand.
Ik ben die kleine mens
die wat van je tijd en je inzet vraagt.
Wat zeg je? Ben je de spelregels vergeten?
Geen probleem! Ik zal je alles leren.
Nu wacht ik nog wat buiten,
tot straks misschien?
Wil jij mij binnenlaten? zegt Jezus.
Ik sta hier elke Kerstmis op je drempel,
als een kind met een speelbal in zijn hand.
Ik ben die kleine mens
die door jou graag gezien wil worden.
Denk je op dit moment nog teveel
aan ‘IK en minder aan JIJ?
Ik wacht nog wel een poosje …
tot jij er klaar voor bent.
Lied

Wachten op het wonder, wachten op het kind
Wachten op het wonder
at een nieuwe tijd begint.
Emmanuel Emmanuel, God zal met ons zijn.
(2x)
Wachten op het wonder, wachten op het licht.
Wachten op het wonder van dat heerlijke bericht.
Emmanuel Emmanuel, God zal met ons zijn.
(2x)
Wachten op het wonder, wachten op Gods stem.
Wachten op het wonder dat Hij doet in Bethlehem.
Emmanuel Emmanuel, God zal met ons zijn.
(2x)
Het verhaal van …

Ik sloot een contract met de sterren, die nacht.
Elk jaar ga ik mee waar ik echt word verwacht.
Een keer ik geweest was, wist ik erg goed:
‘k ga elk jaar weer, voorgoed...
Om in stilte te lezen

Ieder musje,
broer of zusje is een
cadeautje van de Heer:
"Kijk", zegt God,
"hier ben ik weer".

Kerstwensen
Wij wensen jullie:
een wereld zoals onze stal:
eenvoudig, met niet teveel tierlantijntjes.

Ik wens je een beetje vrede (3x)
voor jou en voor mij…
Wij wensen jullie:
een wereld met mensen die in stilte alles doen.
Mensen die je verwelkomen, vanwaar je ook komt.
Mensen die warmte uitstralen
en anderen aansteken.

Ik wens je een beetje vrede …
Wij wensen jullie:
een wereld vol kerstekindjes.
een wereld waar je fouten mag maken,
een wereld waar je elkaar kan zien met nieuwe
ogen, zonder vooroordelen.
een wereld waar je niet altijd de beste moet zijn.
Wij wensen jullie, met andere woorden,
een zalig Kerstmis!
Ik wens je
een beetje vrede …

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 tot in eeuwigheid.

Vredewens
Kerstmis is: geschenkjes …
en dat mag, maar er is ook meer.
Kerstmis is: een boom met mooie versiering …
en dat mag, maar er is nog meer.
Kerstmis is ook warmte, is ook licht, is ook het
feest van de vrede.
Vrede van en voor alle mensen.
Vrede die we samen maken.
Vrede die we elkaar willen doorgeven
als geschenk van God voor ons.
Laten we elkaar de hand geven
om die vrede aan elkaar te wensen.

Lied bij de vredewens

Ding dong, dingedingedong,
Laat het aan ieder horen.
Ding dong, dingedingedong,
ja, Jezus is geboren.
Gloria, Hosanna in excelsis.
Inleiding op de communie
Communielied

De hemel was donker. Ik zag er geen ster,
geen licht, geen geflonker, de hemel was ver.
Plots klonk er muziek overal rondom mij.
Het was een ster die zei:
Kom en haast je, snel.
Want dit is de nacht, je weet het wel.
Kom en haast je, stil.
‘t Is een nacht vol goede wil.
Kom en haast je, vlug.
Deze nacht komt later niet meer terug.
Kom mee allemaal,
naar het echte kerstverhaal.
De hemel werd helder en ik werd bang.
De sterren lokten mij met hun gezang.
De mooiste van allen zong helder en zacht:
"Volg ons. Het is kerstnacht."

Lied

Wie is er geboren in deze nacht?
Klein klein Jezuke…
Wie zong er een gloria hoog in de lucht?
Klein klein engeltjes…
Wie kwamen naar ’t stalletje heengesneld?
Klein klein herdertjes…
Evangelie Lucas 2, 1-14
Schrik niet, want ik heb heel
goed nieuws voor u:
Vandaag is in de stad van David
uw redder geboren.
U zult een kind vinden dat in doeken
is gewikkeld en in een voerbak ligt.

Acclamatie

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.
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.
Homilie
Voorbeden
Kerstmis vieren is meer dan anders
dankbaar zijn om de geboorte van Jezus
die Gods grootste zegen voor onze wereld werd.
Kerstmis vieren is meer dan anders
licht en vrede brengen:
mensen dichtbij wat gelukkiger maken,
elke dag opnieuw.
Goede Vader, help ons
om een licht te zijn voor velen.
Kerstmis vieren is meer dan anders
licht en vrede brengen:
een hart hebben voor wie zich verlaten voelt.
Goede Vader, help ons
een groot hart te hebben andere mensen.
Kerstmis vieren is meer dan anders
licht en vrede brengen:
het verdriet verzachten
van wie telkens weer verliest.
Goede Vader, help ons om anderen
te troosten als dat nodig is.
Kerstmis vieren is meer dan anders
licht en vrede brengen:
door onze trouw aan elkaar laten wij zien
dat God ons niet verlaat.
Goede Vader, help ons om trouw te zijn.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in Jezus.
Ik geloof dat Zijn geboorte vrede,
geluk en blijdschap brengt.
Ik geloof dat ieder kind,
iedere mens dit kan doorgeven aan anderen.
Ik geloof dat met de geboorte van Jezus
er licht in de wereld gekomen is,
een voorbeeld, een hulp voor velen
die zorgen of verdriet hebben.
Ik geloof dat het licht van Kerstmis
het hele jaar voor ons kan branden.
Ik geloof dat God de geboorte van Jezus
bedoeld heeft als een boodschap
van vrede en liefde.
Ik geloof dat wij samen dat licht
verder kunnen dragen,
door de kracht van de Geest
als wij voor arme mensen zorgen.

Wij willen zingen voor U, God,
omdat wij blij zijn dat U Jezus aan ons gaf
Hij kwam bij ons en zei:
ik leer jou zien met nieuwe ogen.
Lied

Laat het iedereen maar horen:
Jezus, de koning van ons hart,
is in Bethlehem geboren.
Het begin van een nieuwe start.
Halleluia (8x) Gloria (8x) Ere zij God (4x)
God van het Licht, wij danken U
voor de geboorte van het kind van Bethlehem.
Toen het donker was omdat iemand uitgestoten
werd, veranderde Hij alles in licht
zodat zij er weer bij hoorden.
God, zo’n mens willen wij zijn:
dat is onze wens op deze kerstdag.
Daarom zijn wij rond Jezus verzameld,
om te doen wat Hij ons heeft voorgedaan
(consecratie...)

Ik geloof in het Kerstfeest.
Het is een geschenk dat ik krijg
en een geschenk dat ik mag geven.
Elk jaar opnieuw.
Offerande
De gaven van brood en wijn worden op het altaar
gebracht. Ook uw gift brengen we graag bij
het Kerstkind. Zo kan onze geloofsgemeenschap blijven
geven en delen! Dank u wel…

Gebed over de gaven
Mensgewoden God,
op deze tafel staan brood en wijn,
de tekenen van ons leven
en er zijn de kaarsen die branden
als teken van uw nabijheid.
Wij bidden: blijf ons helpen
om uw liefde verder uit te delen,
word weer mens in ons, hier en nu. Amen.
Bidden bij brood en wijn van leven
De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God, Hij is onze
dankbaarheid waardig.

Wij willen dank U zeggen, God,
omdat het feest is, het lijkt op een verjaardag,
maar het is nog mooier:
de geboorte van het kindje Jezus
is feest voor alle mensen.

Lied

Er is een kindeke geboren op aard.
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal.
Er is een kindeke geboren in ’t strooi.
’t Lag in een kribbe gedekt met wat hooi.
Het kerstkind helpt ons
om licht te brengen
waar de hemel donker is,
om een gemeenschap te zijn
waar mensen elkaar zien
met nieuwe ogen.
Ook zij die gestorven zijn, weten zicht geborgen
in uw grote en eeuwige liefde, God.
Zo bidden wij vandaag voor (…).
Maar ook voor zovelen die omgekomen zijn
door honger of oorlog,
zij die niet bij naam worden genoemd.
En we bidden voor zovele mensen
die wij in ons hart meedragen.
Gij geeft ook hen uw vrede.
Bevestig het goede in ons, God,
geef ons nieuwe ogen om te zien,
geef ons open handen om te schenken,
Daarom bidden wij met Jezus’ woorden:
Onze Vader
laten we elkaar een hand geven
om samen te bidden:

