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OPENINGSRITUS 
 

Intrede en binnendragen Kerstkind   
 
Intredelied: Wij komen tezamen  

 

Wij komen tezamen onder ’t sterrenblinken, 
een lied moet weerklinken voor Betlehem: 
‘Christus geboren’ zingen d’engelenkoren. 
Venite adoremus Dominum. 
 

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre, 
zij volgden zijn sterre naar Betlehem. 
Herders en wijzen komen Jezus prijzen. 
Venite adoremus Dominum. 
 

Ook wij uitverkoren mogen U begroeten 
en kussen uw voeten, Emmanuël. 
Wij willen geven hart en geest en leven. 
Venite adoremus Dominum. 

 
Kruisteken, begroeting  
 

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Amen. 
 

De genade van de Heer Jezus Christus. 
de liefde van God en de gemeenschap 
van de heilige Geest zij met uw allen. 
En met uw geest. 
 
Inleidend woord 
 
Schuldbelijdenis 
 

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

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden 
vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
Amen. 
 
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, 
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met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.  
Amen. 
 
Openingsgebed  
 

God, Gij hebt deze heilige nacht doen stralen  
door de luister van het ware licht. 
Wij bidden U: 
laat ons, die op aarde 
het mysterie hebben leren kennen van dit licht,  
ook de vreugde ervan genieten in de hemel. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 
die met U leeft en heerst 
in de eenheid van de heilige Geest,  
God, door de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing:  Jesaja 9, 1-3.5-6   
 

Een Zoon is ons geschonken. 
 

Uit de Profeet Jesaja 
 

Het volk dat wandelt in de duisternis ziet een helder licht; een 
glans straalt over hen die wonen in het land van de dood. Gij 
hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot. Voor 
uw aanschijn zijn zij vrolijk als mensen die opgewekt zijn bij de 
oogst of jubelen bij het verdelen van de buit. Want het juk dat 
zwaar op hem drukt, het blok dat ligt op zijn nek, en de stok van 
zijn drijver hebt Gij stuk gebroken als in 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. 
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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. 
 

Na de eerste lezing: 
 Lector: Woord van de Heer. (gesproken) 
 Cantores: Wij danken God. (gezongen) 
 
Lied: Vanwaar zijt Gij gekomen    
 

Vanwaar zijt Gij gekomen, wij wisten niets van U. 
In onze stoutste dromen was God nooit hier en nu. 
Een nieuwe God zijt Gij, die onder ons wilt wonen, 
zo ver weg, zo dichtbij. 
 

Gij zijt ons doorgegeven, een naam, een oud verhaal, 
uw woorden uitgeschreven in ied’re mensentaal. 
Ons eigen levenslot met uw geluk verweven, 
zo zijt Gij onze God. 
 

Gij zijt in ons verloren, wij durven u niet aan, 
uw stem in onze oren, uw komst in ons bestaan. 
Een woord van vlees en bloed, een kind voor ons geboren, 
een mens die sterven moet. 

 
Tweede lezing:  Titus 2, 11-14  
 

De genade van God is aan alle mensen verschenen. 
 

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus 
 

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 
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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. 
 

Na de tweede lezing: 
 Lector: Woord van de Heer. (gesproken) 
 Cantores: Wij danken God. (gezongen) 
 
Alleluiavers  
 

Alleluia, alleluia. 
Ik verkondig u een tijding van vreugde:  
heden is u een Redder geboren,  
Christus de Heer.  
Alleluia. 

 
Evangelielezing:  Lucas 2, 1-14  
 

Heden is u een redder geboren. 
 

D.  De Heer zij met u. 
A. En met uw Geest. 
D. Begin van het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Lucas. 
A.  Lof zij U Christus. 
 

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 Quirinius 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 
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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." 
 

Na de evangelielezing: 
 Diaken: Woord van de Heer. (gezongen) 
 Cantores: Wij danken God. (gezongen) 
 
Acclamatie voor Kerstmis  (gezongen)  
 

 Kind ons geboren, Zoon ons gegeven,  
 God, onbedwingbaar Vader voor eeuwig,  
 Koning van de Vrede. 
 
Preek  Door pastoor paul Verbeek 
 
Kort orgelspel  
 
Geloofsbelijdenis (gesproken)  
 

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. 
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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. 
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 
Ik verwacht de opstanding van de doden 
en het leven van het komend rijk.  
Amen. 
 
Voorbede  
 

 Na elke bede: 
 Lector: Laat ons bidden. (gesproken) 
 Cantores: Heer, ontferm U. (gezongen) 
 
Aankondiging collecte (voor alle parochies) 
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VIERING VAN DE EUCHARISTIE 
 
Offerandelied:  Kleine Kerstcantate 
 

Het is gebeurd op een winterdag des nachts om twalef uren. 
De kleine kudde met herders lag te sluimeren bij de vuren. 
Toen klonk uit de hemel een heldere wijs: Kyrie Eleys. 
 

Maar ik en gij waren niet daarbij, ons trokken te vele zaken 
Naar aardse gewichtigdoenerij, naar wereldse vermaken 
Of naar onze zorgen voor drank en spijs. Kyrie Eleys. 
 

De herders hadden hun handen vol eenvoudige geschenken. 
Zij gaven het Kerstkindje schapenwol en baden het:  
      wil aan ons denken, 
Wanneer Gij zult zijn in Uw paradijs. Kyrie Eleys. 
 

Maar ik en gij komen achteraan met duizenden meegelopen. 
Wij zullen wel lang in de rij moeten staan,  
     maar de staldeur is nog open. 
Wij worden misschien nog wel eenmaal wijs. Kyrie Eleys. 

 
Gereedmaken van de altaartafel   
 
Aanbieden van de gaven   
 

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer  
aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader. 
 

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   
 

Heer, aanvaard deze gaven van brood en wijn  
als een teken van onze dankbaarheid 
en onze wederliefde. 
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Want Gij hebt ons het eerst bemind 
in Jezus Christus, uw mensgeworden Zoon,  
die met U leeft in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Eucharistisch gebed    
 

De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
Verheft uw hart. 
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Prefatie 1 van Kerstmis   
 

Christus, het ware licht 
 

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: 
 
Heilig, heilig  (gezongen)  
 

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. 
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Eucharistisch gebed XII B  
 

Jezus, onze Weg 
 

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij 
met ons op weg, en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij 
ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij 
uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar 
Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen 
Hem bij het breken van het brood. 
 

Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit 
brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met 
de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed. 
 

Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd 
brood en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf 
het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei: 
NEEMT EN EET HIERVAN, GI J ALLEN, 
WANT DIT IS MIJN LICHAAM,  
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 

Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het 
dankgebed. Hij gaf 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 MI J TE GEDENKEN. 
 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
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Acclamatie na de consecratie  (gezongen)  
  

 Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
 verkondigen wij de dood des Heren totdat hij komt. 
 

Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze 
verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw 
Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en, tot nieuw leven 
opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met 
genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon die 
zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor alle 
zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij. 
 

Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul 
ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn Lichaam en 
zijn Bloed en maak nieuwe mensen van ons; dat wij op Jezus 
gelijken. 
 

Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop Johannes, leer 
alle gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd verstaan en 
maak hen trouw in de beleving van uw evangelie. Maak ons 
herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons; dat wij, 
delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop, 
hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt. 

 

Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede 
van Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen  
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht 
van de verrijzenis. 
 

En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, 
waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze 
levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons 
toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de 
Maagd en Moeder Gods, met uw apostelen en martelaren, met de 
heilige Gertrudis en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar 
uw Naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer. 
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Afsluiting eucharistisch gebed  (gezongen)  
 

 Pr.:  Door Hem en met Hem en in Hem 
 Cantores:  Amen. 
 Pr.:  Zal uw naam geprezen zijn,  
   Heer onze God, almachtige Vader 
 Cantores:  Amen. 
 Pr.:  In de eenheid van de Heilige Geest  
   hier en nu en tot in eeuwigheid. 
 Cantores:  Amen. 
 

COMMUNIERITUS 
 
Onze Vader  (gebeden)  
 

Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus 
ons gegeven heeft: 
 

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. 
 

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. 
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Gebed om vrede en vredewens  
 

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: “Vrede 
laat Ik u; mijn vrede geef Ik u”, let niet op onze zonde maar op 
het geloof van uw kerk; vervul uw belofte; geef vrede in uw 
naam en maak ons één. Gij, die leeft in eeuwigheid. 
Amen. 
 

De vrede des Heren zij altijd met u. 
En met Uw geest. 
 

Wenst elkaar de vrede.  
 
Breken van het brood  
 

Lam Gods (gezongen)  
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  
 

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.  
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld: 
 

Heer ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,   
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden. 
 
Gebed geestelijke communie  
 

Mijn Jezus, 
ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent. 
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen. 
Nu ik niet de communie daadwerkelijk  kan ontvangen,  
vraag ik van U de genade van de geestelijke communie. 
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. 
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Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden 
worden. 
Amen. 
 
Communie uitreiken  
 
Communielied:  Nu zijt wellekome   
 

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. 
 

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. 
 

d’Herders op de velden hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 
‘Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar; 
Bet’lem is de stede, waar ’t is geschied voorwaar.’ Kyrieleis. 

 
Gebed na de communie  
 

Heer onze God,  
Gij hebt uw volk getroost 
en zijt ons tegemoet gekomen  
met uw goedheid en uw trouw.  
Wij danken U voor dit kerstfeest  
dat nieuwe hoop brengt 
op een wereld van vrede en gerechtigheid.  
Wij vragen dat iedereen op aarde 
de blijde boodschap mag vernemen,  
en eens uw heerlijkheid aanschouwen  
in Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 
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SLOTRITUS 
 
Mededelingen  
 
Wegzending en Zegen (gezongen)  
 

Pr.: De Levende zegene en behoede u. De Levende doe zijn 
aangezicht over u lichten, en zij u genadig. De Levende 
verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede. 
 

Cantores: Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons Uw 
aangezicht en wees ons genadig. Zegen ons en behoed ons, 
doe lichten over ons Uw aangezicht en geef ons vrede. 
 

 Pr.: Ga dan heen in die vrede:  Vader, Zoon en heilige Geest. 
 

 Cantores: Amen. 
 
Acclamatie voor Kerstmis  (gezongen)  
 

 Kind ons geboren, Zoon ons gegeven,  
 God, onbedwingbaar Vader voor eeuwig,  
 Koning van de Vrede. 
 
Orgelspel 
 

ZZaalliigg  KKeerrssttmmiiss  
 

 
 

 


