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Openingslied De droom van Jesaja 
 
Er is een eeuwenoude droom  
die door de wereld gaat. 
Een droom waarin de vrede wint  
en haat niet meer bestaat 
Waarin een zwaard een ploegschaar wordt,  
de wapenmarkt is ingestort 
Een droom waarin het veilig is op straat 
 
Refr.: Droom maar, geef maar door,  
 vertel het aan elkaar. 
 Pak het op en zeg het voort  
 en geloof in wat je hoort. 
 Dromen worden waar. 
Er is een eeuwenoude droom  
die steeds wordt doorverteld. 
Een droom waarin je veilig bent  
voor onrecht en geweld. 
Waarin een kind speelt met een slang 
Geen mens, geen dier is er nog bang. 
Een droom die ons een nieuwe tijd voorspelt. Refr. 
 
Er is een eeuwenoude droom  
die mensen uitzicht biedt.  
Een droom waarin geluk het wint 
van wanhoop en verdriet. 
Waarin een nieuw begin ontstaat,  
een kind dat weer Gods wegen gaat 
Een droom waarin je licht en liefde ziet. Refr. 
 
Opening door de pastoor 
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Bij de vierde kaars Als alles duister is 
 
Als alles duister is, 
Ontsteek dan een lichtend vuur 
Dat nooit meer dooft, 
Een vuur dat nooit meer dooft. 
 
Kyrie uit Taize 
 
Kyrie Eleison 
Christe Eleison 
Kyrie Eleison 
 
Openingsgebed door de pastoor 
 
Eerste Lezing  Uit de Profeet Micha 
 

Dit zegt de Heer: “Gij, Bethlehem Efrata, het kleinste 

onder Juda's geslachten, uit u zal geboren worden hij die 

over Israël moet heersen. In het verre verleden ligt zijn 

oorsprong, in lang vervlogen dagen." Daarom zal de Heer 

hen niet langer overlaten aan hun lot dan tot de tijd dat de 

moeder haar kind gebaard heeft. Dan komt de rest van 

zijn broeders weer samen met de zonen van Israël. Dan 

neemt hij de macht in handen en zal hen hoeden door de 

kracht van de Heer, door de verheven naam van de Heer 

zijn God. In veiligheid zullen zij wonen, omdat zijn macht 

zal reiken tot aan de uiteinden der aarde. Hij zal een man 

van vrede zijn. 

Woord van de Heer – Wij danken God 
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Tussenzang Onderweg 

Nu valt de nacht 
zacht als de sneeuw 
en alles staat stil in de kou. 
Valt er van ver 
een ster op mijn pad, 
dan neem ik hem mee voor Jou. 
 
Stil staan in het woud 
donker en oud, 
de sparren versteend op wacht. 
Het licht komt van ver, 
van lichtjaren her 
en ik ben onderweg. 
 
Nu is de nacht 
zacht als sneeuw, 
de hemel als ijs zo blauw. 
Ik draag een ster 
van ver in mijn hand, 
En ik ben ben onderweg naar Jou  
 
Nu valt de nacht 
zacht als de sneeuw 
en alles staat stil in de kou. 
Ik draag een ster 
van ver in mijn hand, 
ik ben onderweg naar Jou  
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Tweede Lezing Uit de brief aan de Hebreeën   

Broeders en zusters, 

Als Christus in de wereld komt, zegt Hij tot de Vader: 

“Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt 

mij een lichaam bereid. Brandoffers en zoenoffers konden 

U niet behagen. Toen zei ik: Hier ben ik. Zoals er in de 

boekrol over mij geschreven staat: Ik ben gekomen, God, 

om uw wil te doen." Eerst zegt Hij dus: Slachtoffers en 

gaven, brandoffers en zoenoffers hebt Gij niet gewild, die 

konden u niet behagen hoewel de wet voorschrijft dat ze 

gebracht moeten worden. En dan zegt Hij: Hier ben ik, ik 

ben gekomen om uw wil te doen. Hij schaft dus het eerste 

af om het tweede te laten gelden. Door die wil zijn wij 

geheiligd, eens en voor altijd, door het offer van het 

lichaam van Jezus Christus. 

Woord van de Heer – Wij danken God 

 

Evangelie-acclamatie Alleluja uit Ghana 

Alleluja, Alleluja  
 

Evangelielezing Uit het heilig evangelie volgens Lucas 

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, 

naar een stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias 

binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van 

Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth 

werd vervuld met de heilige Geest en riep met luide stem: 

“Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de 

vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat 

de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?  
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Zie, zodra ik uw groet hoorde sprong het kind van vreugde 

op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot 

vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd 

is." 

 

Acclamatie bij het Evangelie In the Lord I’ll be ever 

thankfull 

In the Lord I'll be ever thankful, 
In the Lord I'll rejoice. 
Look to God, do not be afraid, 
Lift up your voices, the Lord is near; 
Lift up your voices the Lord is near. 
 
Overweging door de pastoor 
 
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; 
vandaar 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. 
 
Voorbeden 
 
Bede bij elke voorbede: 
A: Heer ontferm U (3x) 
 
Gebedsintenties van de parochie 
 

Bereiding van de gaven  

Lied bij de bereiding van de gaven  
Op weg naar een stal 
 

Refr.: Ik ben op weg naar een stal, 

de huizen zijn me te mooi 

misschien dat ik dromen zal, 

als ik slapen durf in het hooi. 

Ik zoek me een moeder die wacht 
een vader die zwijgt en begrijpt 
geduld is een vruchtbare nacht 
waarin een mensenzoon rijpt.    refr. 
 
Ik groei in de slaap van een man 
de pijn van een meisje dat bidt 
behoedzamen horen ervan 
en herders stamelen dit.  refr.  
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En zomaar een kind met een fluit 
een bedelaar boordevol lied 
ze gaan er vannacht nog op uit 
mijn naam vergeten ze niet.    refr. 
 
Gebed over de Gaven door de pastoor 
 
Eucharistisch gebed    
 
P: De Heer is met u 
A: En met uw geest 
P: Verheft uw hart 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer 
P: Brengen wij dank aan de heer onze God 
A: Hij is onze dankbaarheid waardig 
 
P: 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 Christus onze 
Heer. Hij is de Redder die Gij hebt beloofd aan allen die 
ten dode opgeschreven staan; waarheid en licht is Hij als 
in onze duisternis, recht en gerechtigheid, kracht en 
genezing voor mensen zonder hoop in deze wereld. Hij 
zal komen, in uw Naam, het wordt licht, de dag van onze 
redding is dichtbij; aan uw beloften houden wij ons vast, 
aan uw barmhartigheid vertrouwen wij ons toe. Daarom, 
met alle engelen, machten en krachten, loven en 
aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde:  
 
Sanctus uit Missa Aqua Viva 
 
Sanctus, Sanctus   Sanctus, Sanctus  
Sanctus, Sanctus   Sanctus, Sanctus  
Sanctus, Sanctus   Sanctus, Sanctus  
Sanctus,    Sanctus,  
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Dominus Deus Sabaoth 3x   
Dominus Deus Sabaoth 3x 
 
P:Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle 
heiligheid. Heilig dan deze gaven, met de dauw van uw 
heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en 
bloed van Jezus Christus  
onze Heer. 
 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich 
nam, nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak 
het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: 
 
Neemt en eet hiervan, gij allen,want dit is mijn lichaam 
dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de 
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze 
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 
Mij 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. 
 
 
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan 
het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U 
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omdat Gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te 
staan en uw heilige dienst te verrichten.Zo delen wij in 
het lichaam en bloed van Christus en wij smeken U dat 
wij door de heilige Geest worden vergaderd, tot een 
enige kudde. 
 
Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele 
wereld, dat haar liefde volkomen wordt, een heilig volk 
met Franciscus onze paus en Johannes onze bisschop 
en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook 
onze broeders en zusters reeds ontslapen zijn in de 
hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op 
aan uw zorg.  
Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw 
gelaat. 
 
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij te 
zamen met de Maagd Maria, de Moeder van Christus, 
met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de heilige 
Petrus en Paulus, met de andere apostelen en met alle 
heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, 
waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig 
te zijn en U loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. 
 
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 
 
 
 
 
 
Onze Vader  
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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 
 
P: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede 
in onze dagen, dat wij, gesteund door uw 
barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en 
beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien 
naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van 
onze Verlosser Jezus Christus. 
 
Want van U is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen 
 
Vredeswens 
 
Lam Gods 
 
Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld,  
ontferm U over ons 
Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld,  
ontferm U over ons 
Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld,  
geef ons de vrede 
 
Communielied C’est Toi ma lampe, Seigneur uit Taize 
 
C’est Toi ma lampe, Seigneur 
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Mon Dieu, éclaire ma ténèbre 
Mon Dieu, mon Dieu, éclaire ma ténèbre 
Mon Dieu, mon Dieu, éclaire ma ténèbre 
 
Mededelingen 
 
Wegzending en Zegen 
 

Slotlied Jesus Christ, You are my life 

Jesus Christ You are my life. Alleluia, alleluia. 

Jesus Christ You are my life. You are my life. Alleluia 

Weg en waarheid, leven is Hij  

Samen gaan wij de weg naar Hem 

Wij bewegen, leven in Hem 

Wij zijn in Hem voor eeuwig 

 

He calls us tot he waters of life 

He pours his love into our hearts 

Jesus comes to us in our heart 

Glory to God forever 

In zijn eenheid neemt Hij ons op.  

Hij maakt ons een in liefde. 

Vol van blijdschap staan wij voor Hem,  

zingen Hem toe in vreugde.  

 
 
 
 


