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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 

 
 
Vaste gezangen uit: Kleine Barokmis van C. van Haperen 
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Heer, ontferm U 

Heer, ontferm u  
Christus, ontferm u  
Heer, ontferm u  
 
 
Gloria 

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. 
 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
 
Eerste lezing: Jesaja 60,1-6 

Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de Zon gaat over u 
op en de glorie van de Heer begint over u te schijnen. Want zie: 
duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren maar over u gaat 
de Heer op en zijn glorie is boven u verschenen. Volkeren komen af op 
uw licht, koningen op de luister van uw dageraad. Sla uw ogen op en 
zie om u heen: van overal stromen ze naar u toe, uw zonen komen van 
verre, uw dochters draagt men op de arm. Bij het zien hiervan zult gij 
met blijdschap worden vervuld en uw hart zal bonzen en wijd worden 
van vreugde. Want de schatten der zee gaan over in uw bezit, de 
rijkdommen der volkeren worden aan u afgedragen. Een zee van 
kamelen bedekt u, jonge kamelen van Midjan en Efa. Alle bewoners 
van Sjeba trekken naar u toe; ze voeren goud en wierook aan en 
verkondigen luid de roem van de Heer. 

 
Zo spreekt de Heer – Wij danken God  
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Tussenzang: Psalm 98 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zingt voor de Heer een nieuw lied, want wonderen heeft Hij gedaan; 
triomf heeft zijn hand Hem gebracht, overwinning zijn heilige arm. 
Refrein 
 
De Heer openbaarde zijn heil; Hij heeft voor de ogen der volken 
onthuld zijn gerechtigheid; zijn goedheid, zijn trouw, bleef Hij jegens 
het huis Israël indachtig.  
Refrein 
 
Juich, aarde alom, voor de Heer, juich aarde alom, voor de Heer, zet 
de zang in, speelt op de snaren, juich aarde alom, voor de Heer. 
Refrein 
 
 
Tweede lezing: Efesiërs 3,2-3a.5-6 

Broeders en zusters, gij hebt vernomen hoe zich de genade Gods heeft 
verwezenlijkt, die mij met het oog op u gegeven is; door openbaring is 
mij de kennis van het geheim meegedeeld, zoals ik het reeds in het 
kort heb beschreven. Nooit is het onder vroegere geslachten aan de 
kinderen der mensen bekend gemaakt, zoals het nu door de Geest is 
geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: dat de heidenen 
in Christus Jezus mede-erfgenamen zijn, medeleden en 
mededeelgenoten van de belofte door middel van het evangelie.  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
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Alleluia.  
 
 
 
 
 
Wij hebben zijn ster in het oosten gezien en komen de Heer onze 
hulde brengen.    
Refrein 
 
 
Evangelie: Matteüs 2,1-12 

Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning 
Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het Oosten en vroegen: 
‘Waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster 
in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.’ 
Toen koning Herodes dit hoorde werd hij verontrust en heel Jeruzalem 
met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk 
bijeen en legde hun de vraag voor waar de Christus moest geboren 
worden. Zij antwoordden hem: ‘Te Betlehem in Juda. Zo immers staat 
er geschreven bij de profeet: En gij Betlehem, landstreek van Juda, gij 
zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal 
een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk 
Israël.’ Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en hij vroeg 
hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop 
zond hij hen naar Betlehem met de opdracht: ‘Gaat een zorgvuldig 
onderzoek instellen naar het Kind, en wanneer gij het gevonden hebt, 
bericht het mij dan opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.’ Na de 
koning aanhoord te hebben vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het 
oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat ze boven de plaats waar 
het Kind zich bevond stil bleef staan. Op het zien van de ster werden 
zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er 
het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend 
betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten tevoorschijn en 
boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom 
van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, 
vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God  
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Verkondiging 
 
 
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. 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 misintenties - de intentiekaars wordt aangestoken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intermezzo:  Gereedmaken van de Tafel 

 

Er wordt niet gecollecteerd. 

U kunt uw gaven via de 

GIVT app doneren of in het 

offerblok bij het verlaten van 

de kerk. 
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Lied: Er is een roos ontsprongen 

Er is een roos ontsprongen 
uit eed’len worteltronk. 
Zoals profeten zongen 
was ‘t Jesse die ze schonk. 
Zij heeft een bloem gebracht 
temidden van de winter, 
temidden van de nacht. 
 
De rozestam, de kleine, 
waaraan de ziener dacht. 
Maria heet de reine, 
die ons dit bloempje bracht. 
‘t Heeft eeuwig God behaagd, 
dat zij een kind zou baren 
en blijven zuiv’re maagd. 
 
 
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  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. Vandaag hebt Gij het mysterie van onze redding 
geopenbaard: Christus, het licht van alle volkeren. Toen Hij in ons 
sterfelijk lichaam is verschenen, hebt Gij ons allen nieuw gemaakt door 
de ongekende glans van zijn onsterfelijkheid. 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:  



8 

 

Heilig 

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. 
 

Ja, waarlijk, heilig zijt Gij, Vader, Gij zijt de bron, uit U stroomt alle 
heiligheid. Stort uw Geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons 
geheiligd worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, uw Zoon. 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam Hij 
brood in zijn handen, dankte U, en brak het om te verdelen onder zijn 
leerlingen, en sprak: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN 

LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 
Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U opnieuw, 
en reikte hem aan zijn leerlingen, en sprak: 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is 
gestorven en verrezen, heilige Vader, en wij bieden U aan wat Hij ons 
heeft gegeven: dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde 
van de dood. Wij danken U omdat Gij, sinds die dag, ons waardig hebt 
bevonden voor uw aanschijn te treden en U dit offer te bereiden.   
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Wij hebben deel voortaan aan het Lichaam en het Bloed van uw 
eerstgeboren Zoon, en vragen U met aandrang dat wij naar elkaar toe 
groeien door de kracht van uw heilige Geest. Gedenk dan uw kerk, 
Heer, over de hele aarde, voltooi uw liefde in onze gemeenschap 
rondom de bisschop van Rome, paus Franciscus, onze bisschop 
Johannes en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen. 
 
Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn 
gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen 
die gestorven zijn; neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen 
treden in de luister van uw aanschijn. Neem ook ons allen op in uw 
liefde, dan zullen wij, met de maagd Maria, de moeder van uw Zoon, 
met de heilige Jozef, haar bruidegom, met zijn apostelen en met allen 
die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. 
Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar 
herdenken van uw geliefde Zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid.  
 
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. 
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Vredewens 
 
Lam Gods 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. (2x) 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
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 
 
Communielied: Choral 147 – Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 

Wohl mir, dass ich  Wat een voorrecht dat ik 
Jesum habe, Jezus heb, 
O wie feste halt ich ihn,  O, hoe stevig houd ik Hem vast. 
Dass er mir mein Herze labe, Dat Hij mijn hart verkwikke, 
Wenn ich krank und traurig bin. als ik ziek ben en bedroefd. 
Jesum hab ich, der mich liebet Ik heb Jezus, die mij liefheeft 
Und sich mir zu eigen gibet; en zich aan mij gegeven heeft; 
Ach, drum lass ich Jesum nicht, Ach, daarom laat ik Jezus  
Wenn mir gleich mein  niet los, ook al breekt  
Herze bricht mijn hart in mij. 
 
Jesus bleibet meine Freude. Jezus zal mijn vreugde blijven, 
Meines Herzens Trost und Saft. balsem voor mijn hart, en troost; 
Jesus wehret allem Leide. Jezus hoedt mij ook in 't lijden, 
Er ist meines Lebens Kraft. Hij is van mijn leven de kracht, 
Meiner Augen Lust und Sonne, van mijn ogen de lust en de zon, 
meiner Seele Schatz  Hij is mijn ziel schat 
und Wonne, en hoogst genot; 
darum lass ich Jesum nicht Daarom zal Jezus altijd in mijn  
aus dem Herzen und Gesicht. hart en nooit uit mijn ogen zijn. 
 
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 
 
God, die u uit de duisternis heeft geroepen 
tot zijn wonderbaar licht, 
moge u met zijn zegen vervullen 
en u bevestigen in het geloof, de hoop en de liefde. 
A: Amen. 
 
Als trouwe volgelingen van het licht 
dat heden in de wereld verschenen is, 
moge Hij u maken tot een licht voor uw medemens. 
A: Amen. 
 
Moge u zo, na deze levensreis, komen tot Hem 
die de Wijzen in het licht van een ster 
hebben gezocht en met grote vreugde gevonden, 
Licht uit Licht, Christus de Heer 
A: Amen.  
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Zegene u de almachtige God, 
Vader, Zoon en heilige Geest. 
A: Amen. 
 
 
Slotlied: Drie koningen zagen een sterre 

 
 


