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Openingslied: Nu zijt wellekome 
  
Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 
Nu zijt wellekome van den hoge hemel neer. 
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.  
Kyrieleis. 
 
Christe kyrieleison, laat ons zingen blij, 
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij. 
Jezus is geboren op den 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; 
Beth’lem is de stede, daar is ‘t geschied voorwaar.’  
Kyrieleis. 
 
 
Begroeting en inleiding 
 
 

Schuldbelijdenis 

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. 

P: Moge…..  
A: Amen 



3 

 

Vaste gezangen uit: Messe in G     Franz Schubert    (1763- 1830) 
 
Kyrie 
  
Kyrie, eleison Heer, ontferm U  
Christe, eleison Christus, ontferm U  
Kyrie, eleison Heer, ontferm U  
 

Gloria 

Gloria in excelsis Deo Eer aan God in den hoge  
et in terra pax hominibus en vrede op aarde aan de 
bonae voluntatis. mensen die Hij liefheeft. 
Laudamus te. Wij loven U. 
Benedicimus te. Wij prijzen  
Adoramus te. en aanbidden U.  
Glorificamus te.                               Wij verheerlijken U  
Gratias agimus tibi propter  en zeggen U dank 
magnam gloriam tuam. voor uw grote heerlijkheid. 
Domine Deus, rex caelestis, Heer, God, hemelse koning,  
Deus Pater omnipotens; God, almachtige Vader. 
Domine Fili unigenite,  Heer, eniggeboren Zoon, 
Iesu Christe; Domine Deus, Jezus Christus; Heer God, 
Agnus Dei, Filius Patris; Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Qui tollis peccata mundi, Gij, die wegneemt de zonden 
miserere nobis;  der wereld, ontferm U over ons. 
Qui tollis peccata mundi, Gij, die wegneemt de zonden 
suscipe deprecationem der wereld, aanvaard ons ge- 
nostram; Qui sedes ad bed. Gij die zit aan de rechter- 
dexteram Patris,  hand van de Vader, 
miserere nobis. ontferm U over ons. 
Quoniam Tu solus Sanctus, Gij alleen zijt de Heilige, 
Tu solus Dominus, Gij alleen de Heer, 
Tu solus Altissimus, Gij alleen de Allerhoogste, 
Iesu Christe, Jezus Christus, 
cum Sancto Spiritu: in met de heilige Geest in de 
gloria Dei Patris. heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. Amen. 
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Gebed bij de opening van de Schrift 
 
 

Eerste Lezing: 1 Samuel 1, 20-22. 24-28 
 

In die dagen werd Hanna zwanger en in de loop van het jaar bracht 
zij een zoon ter wereld. Zij noemde hem Samuël, ‘ want’, zei ze, ‘ ik 
heb hem van de Heer afgesmeekt.’  Toen Elkana weer met zijn hele 
gezin op reis ging om het jaarlijks offer op te dragen en zijn gelofte 
in te lossen, ging Hanna niet mee, ‘want’ – zo zei ze tot haar man – 
‘ik ga de jongen pas brengen als hij aan de borst ontwend is; dan 
zal hij voor de Heer treden en altijd bij Hem blijven.’ Zodra hij van 
de borst  was, nam Hanna Samuël mee met een driejarige stier, 
een efa meel en een zak wijn. Zij bracht de jongen, zo klein als hij 
was, naar de tempel van de Heer in Silo. Zij slachtten de stier en 
brachten de jongen naar Eli. Daarbij zei Hanna: ‘Met uw verlof, mijn 
heer, zowaar u leeft, mijn heer, ik ben de vrouw die hier gestaan 
heeft om tot de Heer te bidden, in uw tegenwoordigheid. Om deze 
jongen heb ik gebeden en de Heer heeft mij gegeven wat ik van 
Hem heb afgesmeekt. Daarom sta ik hem aan de Heer af. Zolang 
hij leeft, blijft hij de Heer afgestaan. En zij bogen zich daar voor God 
de Heer neer. 

 
Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 

 
 
Antwoordpsalm 84: Gelukkig zij, die wonen

 
 
Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten,  
mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom.  
Mijn hart en heel mijn wezen gaan juichend uit naar U,  
de God die leeft.       Refrein 
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Gelukkig zij, die wonen in uw huis, o Heer,  
die U daar altijd mogen prijzen;  
Gelukkig die op U mag steunen  
wanneer hij aan zijn bedevaart begint.    Refrein 
 
Gij, Heer der hemelmachten, hoor mijn smeken,  
wil mij aanhoren, Jakobs God.  
God, mijn beschermer, zie omlaag,  
zie om naar uw gezalfde     Refrein 
 
 
Tweede lezing: 1 Johannes 3, 1-2. 21-24 
 
Vrienden, hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij 
worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. De wereld 
begrijpt ons niet en ze kent ons niet omdat zij Hem niet heeft erkend. 
Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God en wat wij zullen zijn 
is nog niet geopenbaard; maar wij weten dat wanneer het 
geopenbaard wordt, wij aan Hem gelijk zullen zijn omdat wij Hem 
zullen zien zoals Hij is. Dierbare vrienden, daar ons geweten ons 
dus niet hoeft te veroordelen mogen wij vrijmoedig met God 
omgaan; wij krijgen van Hem alles wat wij vragen omdat wij zijn 
geboden onderhouden en doen wat Hem aangenaam is. En dit is 
zijn gebod: van harte geloven in zijn Zoon Jezus Christus en elkaar 
liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft. Wie zijn geboden 
onderhoudt blijft in God en God blijft in hem. En dat Hij in ons woont 
weten we door de Geest die Hij ons gegeven heeft. 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 

Alleluia 

  
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,  
opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen.        Refrein 
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Evangelie: Lucas 2, 41-52 
 
Ieder jaar reisden de ouders van Jezus bij gelegenheid van het 
Paasfeest naar Jeruzalem. En overeenkomstig het gebruik bij dit 
feest gingen zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden 
was. Maar na afloop van die dagen keerden zij naar huis terug. Het 
kind Jezus bleef echter in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders 
het wisten. In de mening dat Hij zich bij de karavaan bevond, gingen 
zij een dagreis ver, en zochten Hem toen onder familieleden en 
bekenden. Omdat zij Hem niet vonden keerden zij al zoekende naar 
Jeruzalem terug. Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, 
waar Hij temidden van de leraren zat naar wie Hij luisterde en aan 
wie Hij vragen stelde. Allen die Hem hoorden waren verbaasd over 
zijn inzicht en zijn antwoorden.  Toen zijn ouders Hem daar 
opmerkten stonden zij verslagen. Zijn moeder zei tot Hem: ‘Kind, 
waarom hebt Ge ons dit aangedaan? Denk toch eens met wat een 
pijn uw Vader en ik naar U hebben gezocht?’ Maar Hij antwoordde: 
‘Wat hebt ge toch naar Mij gezocht? Wist ge dan niet dat Ik in het 
huis van mijn Vader moest zijn?’ Zij begrepen echter niet wat Hij 
daarmee bedoelde. Hij ging met hen mee naar Nazaret en was aan 
hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in 
haar hart. En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en 
welgevalligheid bij God en mensen.   
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 

 
Overweging 
 
 
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  
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God, de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de 
levenden en de doden. 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 eeuwige 
leven. Amen. 
 
 
Voorbede en intenties – de intentiekaars wordt aangestoken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel 

 Collecte  
  
 Er wordt niet gecollecteerd.  
 U kunt uw gaven via de  
 GIVT app doneren of  
 bij het verlaten van de kerk. 
 
 
Lied: Jezus, U bent  
 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure,  
donne moi d’accueillir ton amour. 
 
Jezus, U bent het licht in ons leven;  
laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven;  
open mij voor uw liefde, o Heer. 
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Bereiding van de gaven 

 

P: Bidt, broeders en zusters … 
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. 
 
 
Gebed over de gaven 
 

 

Eucharistisch gebed 

 

P: De Heer zal bij u zijn. A: De Heer zal u bewaren. 
P: Verheft uw hart. A: We zijn met ons hart bij de Heer. 
P: Brengen wij dank aan de  A: Hij is onze dankbaarheid 
 Heer, onze God.   waardig. 
 
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 Jezus 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: 
  



9 

 

Sanctus  
 
Sanctus, sanctus, sanctus Heilig, heilig, heilig de Heer, 
Dominus Deus Sabaoth. de God der hemelse machten. 
Pleni sunt caeli et terra Vol zijn hemel en aarde van 
gloria tua. uw heerlijkheid. 
Hosanna in excelsis. Hosanna in den hoge. 
Benedictus qui venit Gezegend Hij die komt 
in nomine Domini. in de naam des Heren. 
Hosanna in excelsis. Hosanna in den hoge 
 
Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel 
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij 
alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft 
Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en 
talen; want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde 
worden gebracht aan uw Naam. 
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te 
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, 
en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. 
 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij brood en sprak 
daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken.  
Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: NEEMT 

EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U 

GEGEVEN WORDT. 

 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede 
om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: 
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. 
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Daarom Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw 
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw 
rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn 
wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend 
en heilig. Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van 
uw kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons 
met U verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het 
nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige 
Geest opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam 
en één geest. Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor 
U: dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, 
samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van God; met de 
heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en 
martelaren, en met allen die in uw heerlijkheid zijnen daar voor ons 
bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen 
toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven 
opdat wij met U worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op 
aarde, sterk in liefde en geloof: samen met uw dienaar Franciscus., 
onze paus en Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen, de 
geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven. 
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze 
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede 
God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. 
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief 
waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. 
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor 
altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze 
Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld. 
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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 
 

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. 
 

P: Verlos ons, Heer… 
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,  

in eeuwigheid. Amen 
 
 
 
Vredewens    
 
 
 
 
 
 
Agnus Dei  
 
Agnus Dei, Lam Gods, dat wegneemt 
qui tollis peccata mundi, de zonden der wereld, 
miserere nobis. (2x) ontferm U over ons. (2x) 
Agnus Dei, Lam Gods, dat wegneemt 
qui tollis peccata mundi, de zonden der wereld, 
dona nobis pacem. geef ons de vrede. 
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Communie  

 
P: Zalig zij ... 
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en    
 ik zal gezond worden. 
 
 
Communielied: What child is this? 
 
What child is this who, laid to rest,  
on Mary's lap is sleeping? 
Whom angels greet with anthems sweet,  
while shepherds watch are keeping? 
This, this is Christ the King,  
whom shepherds guard and angels sing: 
come, greet the infant Lord,  
the babe, the son of Mary! 
 
Why lies he in such mean estate,  
where ox and ass are feeding? 
Good Christians, fear: for sinners here  
the silent Word is pleading. 
Nails, spear, shall pierce him through,  
the cross be borne for me, for you: 
hail, hail the Word made flesh,  
the babe, the son of Mary! 
 
So bring him incense, gold and myrrh,  
all tongues and peoples own him. 
The King of kings salvation brings,  
let ev'ry heart enthrone him: 
rais, raise your song on high,  
while Mary sings a lullaby; 
joy, joy for Christ is born,  
the babe, the son of Mary! 
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Vertaling: Wat is het voor een kind? 
 
Wat is het voor een kind dat,  
te ruste gelegd, slaapt op Maria's schoot? 
Dat door engelen wordt begroet met melodieuze gezangen,  
terwijl herders de wacht houden? 
Dát, dát is Christus de koning,  
over wie herders waken en engelen zingen: 
kom, begroet de goddelijke zuigeling,  
het kindje, de zoon van Maria! 
 
Waarom ligt hij in zo'n armoedige stal,  
waar os en ezel gevoerd worden? 
Vreest, goede christenen: het Woord pleit in stilte  
voor de zondaars hier op aarde. 
Spijkers en een lans zullen hem doorboren,  
het kruis zal gedragen worden voor mij en voor jou: 
begroet het levende Woord,  
het kindje, de zoon van Maria! 
 
Breng hem dus wierook, goud en mirre,  
want alle mensen en talen behoren hem toe. 
Heil wordt gebracht door de Koning der koningen,  
laat dus ieder hart hem verheffen: 
laat, terwijl Maria een slaapliedje zingt,  
uw lied opstijgen ten hemel; 
verblijdt, verheugt u, want Christus is geboren,  
het kindje, de zoon van Maria! 
 
 
Slotgebed  
 
 
Mededelingen 
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Gebed: 
Wij staan voor U, Heilige Geest,  
terwijl wij bijeenkomen in uw naam.  
U alleen hebben wij om ons te geleiden,  
maak dat U thuis bent in ons hart;  
leer ons de weg die wij moeten volgen  
en hoe wij deze moeten gaan.  
Wij zijn zwakke mensen en zondaars;  
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.  
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,  
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.  
Maak dat wij in U onze eenheid vinden,  
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven  
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid  
en van wat juist is.  
Dat alles vragen wij U,  
die overal en in iedere tijd werkzaam bent,  
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,  
in de eeuwen der eeuwen. Amen.  
 
 
Zending en zegen 
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Slotlied: Eer zij God in onze dagen 

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 toegekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs. 
Geef in onze levensdagen 
peis en vree, kyriëleis. 
Gloria in excelsis Deo.  
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Bezinning  

 
 
 
 

 

 


