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OPENINGSRITEN 
 

Allen staan 
Openingslied - God heeft gesproken: Gij zijt mijn zoon. 
 
Uit Psalm 95 
(Vert.: I. Gerhardt/M. vd Zeijde; m. IWVL (antifoon)/J. Pratt (chant) 
 
Antifoon God heeft gesproken: Gij zijt mijn zoon, ik heb U heden voortgebracht. 
Koning zijt Gij op de dag van uw geboorte. 
 
Vers 1 Kom, maak thans muziek voor de Heer de bazuin voor de rots onzer vrijheid! 
Treden wij voor zijn aanschijn met lofzang, jubelend bij de harpen voor  Hem. 
Antifoon 
 
Vers 2 Want een Godheid groot is de Heer, koning groot, alle goden te boven.  
In zijn hand zijn de diepten der aarde en de steilte der bergen beheerst  
Hij; aan Hem hoort de zee, want Hij schiep haar en het land dat zijn handen 
formeerden. 
Antifoon 
 
Vers 3 Nadert, buigen deemoedig wij neer, knielen wij voor de Heer, die ons maakte: 
onze God is Hij, wij zijn het volk dat Hij weidt, de schapen in zijn hoede. 
Antifoon  
 
Doxologie Eer zijn de heerlijkheid Gods, Vader, Zoon en heilige Geest.  
Zo was het in den beginne, zo zij het thans en voor immer, tot in de eeuwen der 
eeuwen.  Amen. 
Antifoon 
 
Kruisteken en begroeting 

C. In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
A. Amen. 
C. Vrede zij met u. 
A. En met uw geest. 
 
Kort woord van welkom 
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Schuldbelijdenis 

C. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God 
om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. 

 
Korte stilte 
 

A. 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. 

C. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en 
ons geleiden tot het eeuwig leven. 

A. Amen. 
 
Kyrie - Missa brevis in F (KV 192) - W.A. Mozart 
Kyrie eleison. Heer, ontferm U over ons. 

Christe eleison. Christus, ontferm U over ons. 

Kyrie eleison. Heer, ontferm U over ons. 

 
Gloria - Missa brevis in F (KV 192) - W.A. Mozart 

Gloria in excelsis Deo, et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis. Laudamus 
te, benedicimus te, adoramus te, 
glorificamus te, gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam. Domine 
Deus, Rex caelestis, Deus Pater 
omnipotens. Domine Fili unigenite, Iesu 
Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius 
Patris, qui tollis peccata mundi, miserere 
nobis; qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram. Qui sedes ad 
dexteram Patris, miserere nobis. 
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus 
Dominus, tu solus Altissimus, Iesu 
Christe, cum Sancto Spiritu: in gloria Dei 
Patris. Amen. 

Eer aan God in den hoge en vrede op 
aarde aan de mensen die Hij liefheeft. Wij 
loven U, wij prijzen en aanbidden U, wij 
verheerlijken U en zeggen U dank voor uw 
grote heerlijkheid. Heer God, hemelse 
koning, God, almachtige Vader, Heer 
eniggeboren Zoon, Jezus Christus, Heer 
God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij 
die wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. Gij die wegneemt de 
zonden der wereld, aanvaard ons gebed. 
Gij die zit aan de rechterhand van de 
Vader, ontferm U over ons. Want Gij 
alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer, 
Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, 
met de heilige Geest, in de heerlijkheid van 
God de Vader. Amen. 

 
Collecta gebed  
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LITURGIE VAN HET WOORD 
 

Allen zitten 
Eerste lezing - Uit de Profeet Jesaja (9, 1-3. 5-6) 
L. Het volk dat in het donker wandelt, ziet een groot licht; een licht straalt over 

hen die wonen in het land van doodse duisternis. Gij hebt hun blijdschap 
vermeerderd, hun vreugde vergroot. Voor uw aanschijn zijn zij vol vreugde, 
een vreugde als die om de oogst, als die van mensen die jubelen bij het 
verdelen van de buit. Want het juk dat zwaar op het volk drukte, de stang op 
hun schouders, en de stok van hun drijvers, Gij hebt ze stuk gebroken als op 
de dagen van Midjan. Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons 
geschonken; Hem wordt de macht op de schouders gelegd en men noemt 
Hem: Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst. 
Een grote macht en een onbeperkte welvaart zullen toevallen aan Davids troon 
en aan zijn koninkrijk, zodat het gegrondvest zal zijn en stevig gebouwd op 
recht en gerechtigheid van nu af tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer der 
hemelse machten brengt het tot stand. 
Woord van de Heer. 

A. Wij danken God. 
 
 
Antwoordpsalm – Uit psalm 96 (GvL 96-II) 
 
Refrein (III): Heden is ons een redder geboren. Christus, de Heer, in de stad van 
David. 
 
1. Zingt nu de Heer een nieuw lied, zingt de Heer,  aarde alom!  Zingt de Heer,  
zegent zijn naam. Refrein 
 
2. Dag op dag verkondigt zijn  heil! Meldt onder de volken zijn  glorie, 
Alom in de landen zijn wonderen. Refrein 
 
3. In de hemel is vreugde, de aarde zingt mee, de zee davert met machtige branding; 
het is feest op het veld en bij al wat daar leeft, alle bomen des wouds ruisen jubel! 
Refrein 
 
4. In aantocht is Hij, als richter der aarde, dan richt Hij de wereld rechtvaardig, haar 
volkeren krachtens zijn trouw. Refrein 
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Tweede lezing - Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus (2, 11-14) 
L. Dierbare, de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde 

verschenen. Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken en 
bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd, terwijl wij uitzien naar 
de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze 
grote God en Heiland Christus Jezus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, om 
ons van alle ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot zijn eigen volk, 
gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goeds. Woord van de Heer. 

A. Wij danken God. 
 
Alleluia Allen staan 
 
Vers Ik verkondig u een tijding van vreugde: heden is u een Redder geboren, 
Christus, de Heer. 
 
Evangelie - Lucas (2, 1-14) 
C. De Heer zij met u. 
A. En met uw geest. 
C. Lezing van het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. 
A. Lof zij U, Christus. 
C. In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, dat er een volkstelling 

moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer 
Quirinus landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen 
stad, om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde 
tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea, uit de stad Nazaret, 
naar Judea: naar de stad van David, Betlehem geheten, om zich te laten 
inschrijven, samen met Maria zijn verloofde die zwanger was. Terwijl zij daar 
verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht een 
zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde Hem in doeken en legde 
Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. In 
de omgeving bevonden zich herders, die in het open veld gedurende de nacht 
hun kudde bewaakten. Plotseling stond een Engel des Heren voor hen en zij 
werden omstraald door de glorie des Heren, zodat zij door grote vrees werden 
bevangen. Maar de Engel sprak tot hen: Vreest niet, want zie, ik verkondig u 
een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een 
Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een 
teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend 
in een kribbe. Opeens voegde zich bij de Engel een hemelse heerschare; zij 
verheerlijkten God met de woorden: Eer aan God in den hoge en op aarde 
vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft. 

 Woord van de Heer. 
A. Wij danken God. 
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Homilie Allen zitten 
 

 
Ik geloof in één God, de almachtige Vader 
Schepper van hemel en aarde, 
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
 
En in één Heer, Jezus Christus, 
eniggeboren Zoon van God, 
vóór alle tijden geboren uit de Vader. 
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. 
Geboren, niet geschapen, 
één in wezen met de Vader, 
en door Wie alles geschapen is. 
 
Hij is voor ons, mensen, 
en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. 
Hij heeft het vlees aangenomen 
door de Heilige Geest uit de Maagd Maria 
en is mens geworden. 
 
Hij werd voor ons gekruisigd, 
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. 
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. 
Hij is opgevaren ten hemel: 
zit aan de rechterhand van de Vader. 
 
Hij zal wederkomen in heerlijkheid 
om te oordelen levenden en doden 
en aan Zijn rijk komt geen einde. 
Ik geloof in de Heilige Geest 
Die Heer is en het leven geeft 
Die voortkomt uit de Vader en de Zoon; 
 
Die met de Vader en de Zoon 
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; 
Die gesproken heeft door de profeten. 
Ik geloof 
in de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk. 
 
 

Geloofsbelijdenis (Gezegd) Allen staan 
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Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 
Ik verwacht de opstanding van de doden 
en het leven van het komend rijk. Amen. 
 
Voorbeden 
Na iedere voorbede: 
A. Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. (Gezegd) 
 
 
 

LITURGIE VAN DE EUCHARISTIE 
 
Offerande en collecte Allen zitten 
 
Offertorium - Nu zijt wellekome (Arr.: L. Toebosch) 
1. Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyrieleis. 
 
2. 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. 
 
3. 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; 
Bethl'em is de stede, waar 't is geschied voorwaar." Kyrieleis. 
 
4. D'heilige drie Koon'gen uit zo verre land, 
zij zochten onze Here met offerhand. 
Z'offerden ootmoedelijk myr', wierook ende goud 
t'ere van den Kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyrieleis. 
 
Oproep tot gebed 
C. 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 van heel zijn heilige Kerk. 
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Gebed over de gaven 
 
Prefatie van Kerstmis I en Eucharistisch gebed II-c Allen staan 
C. De Heer zij met u. 
A. En met uw geest. 
C. Verheft uw hart. 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
C. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
C. 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. 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 – Missa brevis in F (KV 192) - W.A. Mozart 
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus 
Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria 
tua. Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. 

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der 
hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde 
van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij, die komt in de naam des 
Heren. Hosanna in den hoge. 

 
Allen knielen 

C. 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 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. 
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Allen staan 
 Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
Acclamatie 
 
Heer Jezus... (Gezegd) 
 
C. Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en 

de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om voor uw 
aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zó delen wij in het 
Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de heilige Geest 
worden vergaderd tot één enige kudde. 
 
Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde 
volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus, onze paus, en Willem, onze 
bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. 
Gedenk ook onze broeders en zusters die 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 tezamen met de maagd 
Maria, de moeder van Christus, met de apostelen en met alle heiligen, die hier 
eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig 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. 
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COMMUNIERITUS 
 
Gebed des Heren 
C. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord 

onderricht, durven wij zeggen: 
 
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 ons schuldenaren en breng ons niet in 
beproeving, maar verlos ons van het kwade. 
 
C. 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. 

 
A. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Vredeswens 
C. 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. 
C. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest. 
C. Wenst elkaar de vrede. 
 
Agnus Dei - Missa brevis in F (KV 192) - W.A. Mozart 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 
wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 
wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 
wereld, geef ons de vrede. 

 
Uitnodiging tot de communie 
C. 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 spreek en ik zal gezond 

worden. 
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Communie 
In de kerk wordt nu de H. Communie uitgereikt. Degenen die leven in volledige gemeenschap met de 
Rooms-katholieke Kerk kunnen de H. Communie ontvangen. Andere aanwezigen zijn, indien zij 
dat wensen, genodigd naar voren te komen met de handen gekruist op de borst, ten teken dat zij een 
zegen willen ontvangen. 
 

Communio - Kerksonate in Bes gr.t. (KV 212) W.A. Mozart 
Gebed na de Communie 
 
 

SLOTRITUS 
 
Mededelingen 
 
Zegen en wegzending 
C. De Heer zij met u. 
A. En met uw geest. 
C. De Naam des Heren zij gezegend. 
A. Van nu af tot in eeuwigheid. 
C. Onze hulp is in de Naam des Heren. 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft.  
C. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.  
A. Amen.  
C. Gaat nu allen heen in vrede.  
A. Wij danken God.  
 
Slotlied - On this day earth shall ring (m.: H.C. Stewart; t.: Zweeds kerstlied) 
1. On this day earth shall ring  
with the song children sing  
to the Lord, Christ our King,  
born on earth to save us;  
him the Father gave us.  
Refrein Ideo, gloria in excelsis Deo!  
 
2. His the doom, ours the mirth;  
when he came down to earth,  
Bethlehem saw his birth;  
ox and ass beside him  
from the cold would hide him.  
Refrein 

3. God's bright star, o'er his head,  
Wise Men three to him led;  
kneel they low by his bed,  
lay their gifts before him,  
praise him and adore him.  
Refrein  
 
4. On this day angels sing;  
with their song earth shall ring,  
praising Christ, heaven's King,  
born on earth to save us;  
peace and love he gave us.  
Refrein 

 
Orgelsortie - Toccata (H. Andriessen) 


