Wil je een lichtje zijn ?
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OPENING
(Bel, allen gaan staan)
We luisteren naar het lied: Wij komen tezamen
Wij komen tezamen, onder 't sterrenblinken
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem
Christus geboren zingen d'engelenkoren
Refrein:
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
Refrein
Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten
En kussen Uw voeten Emmanuel
Wij willen geven, hart en geest en leven
Refrein
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Welkom
V.

Welkom lieve mensen op dit kerstfeest.
Laat in deze viering
warmte en licht binnen in je hart
zodat het straks kan uitbreken
en jouw leven verlichten
Dan kunnen we samen zijn
en vieren vanuit de liefde die God zelf is.

V.

In de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God en de gemeenschap
van de heilige Geest zij met u allen.
En met uw geest.

A.
V.
A.

(Allen gaan zitten)
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Gebed om vergeving
V.
A.
V.
A.
V.
A.
V.
A.

U, die onder ons bent gekomen,
U weet hoe wij elkaars leven
soms vertroebelen en verduisteren.
Wees ons licht, dat wij elkaar mogen zien
met Uw ogen, en wees ons genadig.
U, die onder ons bent gekomen,
U hebt ervaren wat het is
om geen onderdak te hebben.
Wees ons licht, dat wij voor elkaar
een thuis mogen zijn, en wees ons genadig.
U, die onder ons bent gekomen,
U hebt gezien wat mensen
elkaar soms aandoen.
Wees ons licht, dat wij geen mens
aan zijn lot overlaten, en wees ons genadig.
Moge de liefdevolle God zich over ons ontfermen
en onze zonden vergeven en ons geleiden tot het
eeuwig leven.
Amen.
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lied: Gloria in excelsis Deo
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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Openingsgebed
Gij, God, één en al licht en liefde,
elke morgen weer,
kom zo in ons midden
Roep opnieuw “Er zij licht”
en maak ons tot heldere mensen,
die als een ster hun omgeving verlichten
als een glinstering van Uw droom
voor vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen

DIENST VAN HET WOORD
Eerste lezing: Tien kaarsjes
Er waren eens tien kaarsjes, met vlammetjes zo fijn.
Ze wilden op het Kerstfeest graag goede lichtjes zijn.
Eén kaarsje viel het tegen, altijd in vlam te staan.
Het doofde snel zijn lichtje en is toen weg gegaan.
Er waren negen kaarsjes, één van de negen zei:
,,Ik vind het hier niet gezellig" en stapte uit de rij.
Er waren nog acht kaarsjes, het was een mooi gezicht.
Maar één dacht: ,,Ik ben de beste",
meteen verdween zijn licht.
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Toen stonden van de kaarsjes er zeven nog in vlam.
Maar... één vergat te branden, hij wist niet hoe het kwam.
De vlammen van de kaarsjes die brandden honderd uit.
Eén zei: ,,Ik brand het mooist ",
pech... want toen ging zijn lichtje uit.
Nog maar vijf kaarsjes over. Wat zullen wij gaan doen?
Eén brandde veel te haastig, opeens verdween hij toen.
Er stonden maar vier kaarsjes, ze brandden feller op.
Eén werd er uitgeblazen, hij lette niet goed op.
Van die drie laatste kaarsjes ging één met het donker mee.
Hij vond het niet meer zo nodig, toen stonden er nog twee.
Die beide kleine kaarsjes, wat waren ze alleen.
Eén ging van moeheid slapen, toen was er nog maar één.
Het laatste kleine kaarsje, dat eenzaam achterbleef,
dacht: ,,Als ik nu mijn lichtje, eens aan een ander geef".
Toen heeft dat ene kaarsje het feest nog juist gered.
Het heeft alle andere kaarsjes opnieuw in vlam gezet.
Nu brandden alle kaarsjes met vlammetjes zo fijn.
Ze wilden op het Kerstfeest graag goede lichtjes zijn.
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lied: Lied van het licht
Mensen kijken in het donker,
naar een wereld vol verdriet.
Steek een kaars aan, die vertelt je
van het licht dat je straks ziet.
Refrein:
Het wordt anders, het wordt lichter.
Het wordt licht voor jou en mij,
en voor iedereen op aarde.
Het wordt kerst. God is dichtbij.
Mensen hebben mooie plannen,
maar er gaat zo vaak wat mis.
Steek een kaars aan, die vertelt je,
dat Gods’ toekomst stralend is.
Refrein
Mensen dromen mooie dromen,
van een wereld, licht en fijn.
Steek een kaars aan, die vertelt je,
hoe de wereld eens zal zijn.
Refrein
Mensen gaan een beetje stralen,
want het licht raakt hen nu aan.
Je ziet lichtjes in hun ogen,
als ze bij het kerstkind staan.
Refrein
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(Allen gaan staan)
Kerst Evangelie (Lucas 2)
P.
A.
P.
A.

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Lucas.
Lof zij U Christus.

In die tijd regeerde keizer Augustus over vele landen. Ook
over het land Israël, waar Jozef en Maria leefden. Omdat
keizer Augustus alle mensen in zijn rijk wilde laten tellen,
moest iedereen naar de stad gaan waar zijn familie
vandaan kwam. Daarom vertrokken Jozef en Maria naar
Bethlehem, de stad waar lang geleden koning David
geboren was. Toen zij in Bethlehem aankwamen, voelde
Maria dat haar kindje geboren zou worden. Jozef
probeerde onderdak te vinden, maar overal kregen zij
hetzelfde antwoord: er waren zoveel mensen naar
Bethlehem gekomen dat er geen plaats voor hen was.
Tenslotte vonden zij onderdak in een stal en in die nacht
werd hun zoon geboren. Maria wikkelde hem in doeken en
legde hem in een kribbe. In de nacht hielden herders in de
buurt de wacht bij hun schapen.
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Opeens verscheen er een engel in een stralend licht. “Wees
niet bang” zei de engel. “Ik breng groot nieuws, dat het hele
volk blij zal maken. Er is een kind geboren, zijn naam is
Jezus. Jullie kunnen hem vinden in een stal.”
De herders haastten zich op weg en vonden Maria en Jozef
en het kindje Jezus. Zou dit kind de man worden naar wie
ze hadden uitgezien? De nieuwe koning die de wereld zou
veranderen? De man die God bij de mensen zou brengen?
Zij knielden neer en gaven het kind hun geschenken, meel,
melk en een jong lammetje. Diep onder de indruk van wat
ze hadden gezien, keerden de herders terug naar hun
kudde.
V.
A.

Zo spreekt de Heer.
Wij danken God

(Allen gaan zitten)
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lied: Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
't Kwam op de aarde voor ons allemaal
't Kwam op de aarde voor ons allemaal
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis
Er is een Kindeke geboren in 't strooi
Er is een Kindeke geboren in 't strooi
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi
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Overweging

Geloofsbelijdenis
V.

A.

V.

A.
V.
A.

Ik geloof in God die zo veel van mensen houdt
dat Hij met ons wilde meegaan
door het leven van elke dag in Zijn Zoon,
het Kind van Bethlehem.
Ik geloof in het Kind van Bethlehem,
dat ook genoemd wordt: Emmanuel,
God met ons, Kind van de Vrede,
Verlosser van de wereld.
Ik geloof in dit Kind
voor wie geen plaats was in de herberg.
Maar dat met Zijn ouders samen een gezin vormde.
Bij Hem is plaats voor allen.
Ik geloof in Zijn leven voor alle mensen,
waardoor Hij licht en verlossing bracht
uit de donkerte.
Ik geloof dat wij de kerstboodschap
verder kunnen dragen door de kracht van de Geest,
welke Hij ons heeft geschonken.
Ik geloof in het Kerstfeest elk jaar opnieuw
en daarom in een wereld van licht en vrede.
Amen
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Voorbede
L.

A.
L.

A.
L.

A.
L.

A.
L.

A.

Dit lichtje is voor alle grote en kleine mensen die in
de kou staan, omdat er niet naar hen wordt
omgekeken. Moge zij iemand ontmoeten die hen
warmte en vriendschap geeft, zodat het licht wordt
om hen heen.
Wat een geluk en zeg het maar luid
Lichtje, ga nimmer, ga nimmer meer uit.
Dit lichtje is voor alle grote en kleine mensen die
leven in het donker van ruzie en narigheid. Moge zij
vrede en geluk ervaren, waardoor het licht wordt
om hen heen.
Wat een geluk en zeg het maar luid
Lichtje, ga nimmer, ga nimmer meer uit.
Dit lichtje is voor alle grote en kleine mensen die al
lang ziek zijn. Moge zij de zorg en liefde van de
mensen om hen heen als steun ervaren, zodat het
om hen heen licht wordt.
Wat een geluk en zeg het maar luid
Lichtje, ga nimmer, ga nimmer meer uit.
Dit lichtje is voor alle grote en kleine mensen die
werken aan vrede in deze wereld. Moge zij steeds
de moed hebben om door te gaan op die lange weg
naar vrede. Zo zijn zij lichtjes voor ons allemaal.
Wat een geluk en zeg het maar luid
Lichtje, ga nimmer, ga nimmer meer uit.
Dit lichtje is voor ons, hier samen in deze kerk.
Laat ons de blijde boodschap die we hoorden in ons
hart sluiten, zodat wij een lichtje kunnen zijn voor
ieder om ons heen.
Wat een geluk en zeg het maar luid
Lichtje, ga nimmer, ga nimmer meer uit.

13

L.

A.

Dit lichtje is voor alle grote en kleine mensen die
gestorven zijn.
Vandaag noemen wij in het bijzonder
……..
Moge zij altijd leven in de stad van licht,
God, onze Vader.
Wat een geluk en zeg het maar luid
Lichtje, ga nimmer, ga nimmer meer uit.
Amen.

Collecte
Twee collecten waarvan de bestemming is:
“Eigen kerk” en “Stichting Europa Kinderhulp”.
Uw bijdrage voor onze kerk kunt u ook overmaken op:
Rabobank NL25RABO0375102485
t.n.v. Pater Damiaanparochie kern Zierikzee
Europa Kinderhulp is een ongesubsidieerde stichting die al bijna
60 jaar kinderen uit diverse Europese landen laat genieten van een
onbezorgde vakantie bij Nederlandse gastgezinnen!
We doen deze actie in samenwerking met TravelXL van Oeveren

lied: Love Shine A Light
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VIERING VAN DE H. COMMUNIE
Uit de voorafgaande Eucharistieviering gaan wij nu het
Brood van Christus op de tafel plaatsen.
Brood gedeeld en Brood gebroken, ons tot voedsel en tot
teken van gemeenschap tussen mensen.
V.

Wij zijn hier bij elkaar om te luisteren
naar de gedachten en verhalen van Jezus.
Maar niet alleen luisteren.
Net als Jezus willen we met de hulp
van de Heilige Geest de juiste keuzes maken.
Om dat te kunnen, bidden we met de woorden
die Jezus ons geleerd heeft. Bidden we samen:

Onze Vader
A.

V.

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.
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, van alle duisternis
die over ons en alle anderen kan neerdalen .
Geef vrede in onze dagen, vrede met U en vrede
met elkaar, omwille van de geboorte van Jezus,
Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
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Vredeswens
V.

A.

In Jezus’ boodschap ligt de wens om in vrede te
leven met onszelf, met de mensen om ons heen en
zo met God zelf. Moge mede door deze viering deze
wens worden vervuld. Dat wens ik u en jullie
allemaal van harte toe.
Dat wensen ook wij u en elkaar toe.

Uitnodiging tot de communie
V.

A.

Als wij proberen goed te zijn voor de ander,
als wij een beetje vrede willen brengen,
als wij ook dromen van een wereld van licht voor
iedereen, dan mogen wij samen met Jezus aan tafel.
Zie hier het Lam Gods, dat wegneemt de zonden
der wereld.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
Maar spreek en ik zal gezond worden.
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lied: Dag ster, grote ster
Refrein:
Dag ster, grote ster!
Voor wie twinkel jij?
Voor wie geef jij je twinkelend licht?
Dag ster, grote ster!
Als ik naar je kijk,
Krijg ik lichtjes in mijn ogen
En een lach op mijn gezicht.
Geef jij licht aan de wijzen?
Help jij ze door de nacht?
Grote ster, ik zie je staan.
Wijs jij ze hoe ze moeten gaan?
Refrein
Geef jij licht aan de herders?
Help jij ze door de nacht?
Grote ster, ik zie je staan.
Wijs jij ze hoe ze moeten gaan?
Refrein
Geef jij licht aan de mensen?
Help jij ons door de nacht?
Grote ster, wij zien je staan.
Wijs jij ons hoe we moeten gaan?
Refrein
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lied: Stille nacht, heilige nacht
Stille nacht, heilige nacht,
Alles slaapt, sluimert zacht.
Eenzaam waakt het hoogheilige paar,
Lieflijk Kindje met goud in het haar,
Sluimert in hemelse rust
Sluimert in hemelse rust.
Stille nacht, heilige nacht
Zoon van God, liefde lacht
Vriend'lijk om Uwe Godd'lijke mond,
Nu ons slaat de reddende stond,
Jezus van Uwe geboort',
Jezus van Uwe geboort'.
Stille nacht, heilige nacht,
Herders zien 't eerst Uw pracht;
Door der eng'len alleluja
Galmt het luide van verre en na:
Jezus de Redder ligt daar,
Jezus de Redder ligt daar.
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lied: De kleine trommelaar
Ik ga naar Bethlehem
En sla mijn trom voor Hem
Want waar de sterre scheen
Is plaats voor iedereen

parampampampam
parampampampam
parampampampam
parampampampam

Ram pam pampam ram pam pampam
Jezus de koning kwam
In de stal.

parampampampam

En Maria zei:
Je slaat je trom zo blij
En kijk, mijn kindje lacht
Het heeft op jou gewacht

parampampampam
parampampampam
parampampampam
parampampampam

Ram pam pampam ram pam pampam
Sla je trommel maar
In de stal.

parampampampam

En hij sloeg de trom
Het werd al stil alom
De engelen waren heen
Ook herders een voor een

parampampampam
parampampampam
parampampampam
parampampampam

Ram pam pampam ram pam pampam
Maar hij sloeg de trom
In de stal.

parampampampam
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Communiegebed
V.

A.

V.

A.
V.

Gij, die de duisternis
niet hebt laten heersen over de mensen
maar het licht hebt geschapen,
zodat zij elkaar konden zien en liefhebben,
wij danken U, God.
Gij, die de duisternis
niet hebt laten heersen over het leven
maar het licht hebt geschapen
waarin woorden of daden helder werden
wij danken U, God.
Gij, die de duisternis
niet hebt laten heersen over ons bestaan
maar in Jezus Christus licht zijt geworden
voor de hele wereld,
wij danken U, God.
In Hem, Jezus Christus,
kwam uw Licht over de wereld,
kregen de dingen hun ware betekenis
en de mensen hun echte gestalte.
Heel zijn leven was liefde.
Wij gedenken dat
Hij licht heeft gebracht over ons bestaan
door zijn lijden, dood en verrijzenis.
Wij gedenken dat Hij ons nabij blijft
als een weldadig licht
zodat we niet meer in duisternis dwalen.
En wij bidden om zijn Geest:
dat er licht mag komen
over ons spreken en zwijgen,
over ons doen en laten.
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A.

V.

A.

Dat er licht mag komen in onze wereld,
licht van gerechtigheid en liefde
zodat mensen en volken
kleurrijker worden voor elkaar.
Licht over uw Kerk, uw huis op aarde,
zodat ze schijnen mag
als een baken van hoop
en belofte voor de wereld.
Dit vragen wij U door Jezus Christus
uw Licht in de wereld
die met U en de Geest
ons bidden doet tot God onze Vader.
Amen

Slotgebed
V.

A.

Lieve God,
wij danken U dat U ons zo nabij wilt zijn
in de geboorte van Jezus.
Met Uw hulp kunnen we
echt vrienden van elkaar worden.
Zo heeft U het ook bedoeld.
De ster van Bethlehem schijnt nog steeds.
Wij dragen het licht in ons hart verder
en we geven het door.
Amen.
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SLOT
Mededelingen
(Allen gaan staan)
Wegzending
V.
Het kerstfeest zal anders zijn in deze bijzondere
tijd. Maar met het licht van het Kind in je hart kan
iedereen er een mooi feest van maken.
God geeft jullie de vreugde en de vrede en het licht
van deze heilige nacht. Geef dit licht door. Daartoe
zegent jullie de Almachtige God: de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest.
A.
Amen.
V.
Gaat heen in vrede.
A.
Wij danken God.

Wil je op de hoogte blijven over
onze volgende gezinsviering in 2021
Dit kan via de facebookpagina:
Gezinsviering H.Willibrorduskerk Zierikzee

Of stuur een mailtje naar:
judithatoudbrabers@gmail.com.
22

lied: Midden in de winternacht
Midden in de winternacht ging de hemel open
die ons heil ter 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 de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
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 de 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 beltrom horen;
Christus is geboren!
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