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Inroïtus Jesaja 9 
 
Lux fulgebit hodie super nos: Een helder licht         
quia natus est nobis Dominus: straalt heden over ons, 
et vocabitur Admirabilis, want de Heer is geboren. 
Deus, Princeps pacis, Pater  Zijn naam is: Wonderbare God,  
futuri saeculi:  Vredevorst, Vader van de  
cuius regni non erit finis. toekomst, en aan zijn Rijk komt       
Dominus regnavit, decorum geen einde. De Heer is koning,  
indutus est: indutus met luister omkleed; de Heer 
est Dominus fortitudinem, heeft zich bekleed met sterkte 
et praecinxit se. en zich met kracht omgord. 
 

 
Openingslied: Wij komen tezamen 
 
Wij komen tezamen onder ‘t sterreblinken,  
een lied moet weerklinken voor Bethlehem. 
Christus geboren zingen d’eng’lenkoren.  
 
Refrein:  Kom, laten we Hem aanbidden,  
 kom, laten we Hem aanbidden,  
 kom, laten we Hem aanbidden, die Koning. 
 
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, Emmanuël. 
Wij willen geven hart en geest en leven. Refrein 
 
 
Begroeting en inleiding 
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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. 
 
 
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, 
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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. 
 
 

Gebed bij de opening van de schrift 
 

 
Eerste lezing: Numeri 6, 22-27 
 
De Heer sprak tot Mozes: ‘Zeg aan Aäron en zijn zonen: Als gij de 
Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden: Moge de Heer u 
zegenen en u behoeden! Moge de Heer de glans van zijn gelaat over 
u spreiden en u genadig zijn! Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en 
u vrede schenken! Als zij zó mijn naam over de Israëlieten uitspreken 
zal Ik hen zegenen.’   
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
Graduale Psalm 45 
 
Diffusa est gratia in labiis tuis: Bevalligheid straalt van uw lippen; 
propterea benedixit te  daarom rust Gods zegen 
Deus in aeternum. voor altijd op u. 
 
 
Tweede lezing: Galaten 4, 4-7 
 
Broeders en zusters, toen de volheid van de tijd gekomen was, zond 
God zijn eigen Zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet om 
ons, slaven van de wet, vrij te maken, zodat wij de rang kregen van 
zonen. En opdat ge zonen zijt heeft God de Geest van zijn Zoon, die 
‘Abba, Vader!’ roept, in ons hart gezonden. Ge zijt dus niet langer slaaf 
maar zoon en als zoon ook erfgenaam en wel door toedoen van God. 

 
Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
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Alleluia Hebreeën 1 
 
Alleluia, alleluia. Multifarie olim     Alleluia, alleluia. Nadat God eertijds 
Deus loquens in prophetis,         vele malen gesproken had door de 
novissime diebus istis locutus       profeten, heeft Hij nu, op het einde  
est nobis in Filio suo. Alleluia.       der tijden, tot ons gesproken  
              door zijn Zoon. Alleluia. 
 

Evangelie: Lucas 2, 16-21 

In die tijd haastten de herders zich naar Bethlehem en vonden Maria 
en Jozef en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag. Toen ze dit 
gezien hadden maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was. 
Allen die het hoorden stonden verwonderd over hetgeen de herders 
hun verhaalden. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en 
overwoog ze bij zichzelf. De herders keerden terug terwijl zij God 
verheerlijkten en loofden om alles wat zij gehoord en gezien hadden; 
het was juist zoals hun gezegd was. Toen de acht dagen voorbij waren 
en men het kind moest besnijden ontving het de naam Jezus, zoals het 
door de engel was genoemd voordat het in de moederschoot werd 
ontvangen.  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
Verkondiging  
 
 
Credo 

Credo in unum Deum,  Ik geloof in één God, de al- 
Patrem omnipotentem,  machtige Vader, schepper van 
factorem caeli et terrae, hemel en aarde,  
visibilium omnium et van al wat zichtbaar en  
invisibilium.  en onzichtbaar is, 
Et in unum Dominum,  en in één Heer, Jezus Christus, 
Iesum Christum,  eniggeboren 
Filium Dei unigenitum. Zoon van God. 
Et ex Patre natum ante  vóór alle tijden geboren 
omnia saecula. uit de Vader. 



7 

 

Deum de Deo, lumen de  God uit God, licht uit licht, 
lumine, Deum verum  ware God uit 
de Deo vero. de ware God, 
Genitum, non factum,  geboren, niet geschapen, één 
consubstantialem Patri: per   in wezen met de Vader, en door 
quem omnia facta sunt. wie alles geschapen is. 
Qui propter nos homines  Hij is voor ons, mensen, en  
et propter nostram salutem  omwille van ons heil, uit de 
descendit de caelis. hemel neergedaald. 
Et incarnatus est  Hij heeft het vlees aangenomen 
de Spiritu Sancto door de heilige Geest 
ex Maria Virgine, uit de maagd Maria, 
et homo factus est. en is mens geworden. 
Crucifixus etiam pro nobis Hij werd voor ons gekruisigd, 
sub Pontio Pilato; passus  Hij heeft geleden onder Pontius 
et sepultus est. Pilatus, en is begraven. 
Et resurrexit tertia die, Hij is verrezen op de derde dag, 
secundum Scripturas. volgens de Schriften. 
Et ascendit in caelum, Hij is opgevaren ten hemel, zit 
sedet ad dexteram Patris. aan de rechterhand van de Vader. 
Et iterum venturus est cum Hij zal wederkomen in heerlijkheid, 
gloria, iudicare vivos et  om te oordelen levenden en 
mortuos, cuius regni non  doden; en aan zijn rijk komt 
erit finis. geen einde. 
Et in Spiritum Sanctum, Ik geloof in de heilige Geest, die 
Dominum et vivificantem:  Heer is en het leven geeft; die 
qui ex Patre Filioque  voortkomt uit de Vader 
procedit. en de Zoon; 
Qui cum Patre et Filio  die met de Vader en de Zoon 
simul adoratur, et  tezamen wordt aanbeden en 
conglorificatur; qui verheerlijkt; die gesproken heeft 
locutus est per prophetas. door de profeten. 
Et unam, sanctam,  Ik geloof in de ene, 
catholicam et apostolicam  heilige, katholieke 
Ecclesiam. en apostolische kerk. 
Confiteor unum baptisma  Ik belijd één doopsel tot 
in remissionem peccatorum. vergeving van de zonden. 
Et exspecto resurrectionem  Ik verwacht de opstanding van  
mortuorum. Et vitam venturi  de doden, en het leven van het 
saeculi. Amen. komend rijk. Amen. 
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Voorbede en intenties – de intentiekaars wordt aangestoken 

 
 Er wordt niet gecollecteerd.  
 U kunt uw gaven via de  
 GIVT app doneren of in het  
 offerblok bij het verlaten  
 van de kerk. 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
Offertorium 
 
Felix namque es, sacra Gelukkig zijt gij, heilige Maagd Maria, 
Virgo  Maria, et omni laude  en alle losprijzing meer dan waardig;  
dignissima: quia ex te ortus want uit u werd de zon der  
est sol iustitiae  gerechtigheid geboren, 
Christus Deus noster. Christus onze God. 
 
 
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 
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Eucharistisch gebed 

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

de 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. En nu vandaag verheerlijken wij U omwille van het hoogfeest 
van de heilige maagd Maria, die, overschaduwd door de heilige Geest, 
uw Woord ontvangen heeft en in haar schoot gedragen; zij heeft de 
luister van haar maagdelijkheid bewaard, het levenslicht heeft zij 
geschonken aan Hem die wordt genoemd 'het licht der wereld', Jezus 
Christus, onze Heer. 
Door wie de engelen, machten en krachten eenstemmig van U 
spreken, huiverend U aanbidden, Koning in majesteit. Laat nu ook onze 
stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken U en dat ook onze hulde 
wordt gehoord als voor uw troon dit lied wordt aangeheven: 
 

Sanctus en Benedictus    
 

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 
gloria tua. van 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. 
 
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed – en zó bekend met ons dat onze 
namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten 
dankzij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en 
uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, 
om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te worden 
voor vandaag en de vrede zelf te zijn. 
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Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken 
U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten einde toe. 
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons 
worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen,  
Hij zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de 
woorden: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM 

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn leerlingen 
met de 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.  
 

 
Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de 
dood heeft gezien – die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt, 
hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven Zal, – 
uw rechterhand – en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze 
levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld. 
Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat – 
en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; maak leven 
en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat ons 
mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede; breek het 
geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, de 
Mensenzoon hier in ons midden. 
 
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en 
geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, Johannes, 
onze bisschop en met alle bisschoppen. 



11 

 

Samen met heel uw volk, met Maria altijd maagd, de moeder van de 
Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen wij om 
uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw 
grootheid en brengen wij U onze dank.  
 
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 

 

Oremus: Praeceptis salutaribus moniti, et devina institutione formati 

audemus dicere: 

 
Pater noster, qui es in caelis: Onze Vader, die in de hemel zijt, 
sanctificetur nomen tuum; uw naam worde geheiligd,  
adveniat regnum tuum; uw rijk kome, 
fiat voluntas tua, sicut uw wil geschiede, op aarde 
in caelo, et in terra. zoals in de hemel. 
Panem nostrum cotidianum Geef ons heden 
da nobis hodie;  ons dagelijks brood 
et dimitte nobis debita en vergeef ons onze schulden, 
nostra, sicut et nos zoals ook wij vergeven aan  
dimittimus debitoribus nostris; onze schuldenaren 
Et ne nos inducas en breng ons niet in beproeving 
in tentationem, maar verlos ons van het  
sed libera nos a malo. kwade. 
 
P: Verlos ons, Heer… 
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in 

eeuwigheid. Amen 
 
 
Vredewens        
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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. 
 
 
Communie  

P: Zalig zij ... 
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik 

zal gezond worden. 
 
 
Communio: Zacharia 9 
 
Exsulta, filia Sion, lauda filia  Juich van vreugde, dochter Sion.  
Ierusalem: ecce Rex tuus venit Jubel, dochter Jeruzalem. 
Sanctus et Salvator mundi Zie, uw Koning komt naar u toe; 
             Hij is de Heilige, de Verlosser  

 
van de wereld. 
 
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.  
 
 
 

 

 
  



14 

 

Zending en zegen 
 

 

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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Ik wens je vrede met wat was 
 

Vreugde in wat is 
 

En vertrouwen in wat komt 
 

Een Zalig 2022 
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Bezinning 

 
 
 

 


