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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Wij nodigen u van harte uit  
thuis met ons mee te vieren en te zingen 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

Voorafgaand aan de viering 
 
 

Nu zijt wellekome          GvL 508 
 
Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer 
Gij komt van al zo hoge, van al zo veer 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer 
Hier al in dit aardrijk zijt gij gezien nooit weer 
Kyrieleis 
 
Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij 
Daarmede ook onze leisen beginnen vrij 
Jezus is geboren in 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 
Beth’lem is de stede, daar ‘t is geschied voorwaar" 
Kyrieleis 
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OPENINGSRITUS 
 
Wij komen tezamen           GvL 556 
 
Wij komen tezamen  
onder ‘t sterrenblinken 
Een lied moet weerklinken  
voor Bethlehem 
“Christus geboren!”  
zingen d’ eng’lenkoren 
 
Refrein: Venite adoremus, venite adoremus,  

venite adoremus, Dominum! 
 
Ook wij, uitverkoren,  
mogen U begroeten 
En kussen Uw voeten,  
Emanuel 
Wij willen geven  
hart en geest en leven   - Refrein 

 
 
Kruisteken en begroeting 
 
 
Kyriegebed              
 
P: Heer, die alle volkeren het heil hebt laten aanschouwen en het  

geluk hebt laten komen voor allen die oprecht zijn van hart, 
ontferm U over ons. 

A:  Heer, ontferm U over ons. 
 
P: Christus, die de afstraling zijt van Gods heerlijkheid en tot  

erfgenaam zijt gemaakt van al wat bestaat,ontferm U over ons. 
A: Christus, ontferm U over ons. 
 
P: Heer, door wie de Geest over ons is uitgestort om door uw  

genade gerechtvaardigd te worden, ontferm U over ons.  
A: Heer, ontferm U over ons. 
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P: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

onze zonden vergeven, 
en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

 
A: Amen. 
 
 
Gloria             Markusmis, GvL 231 
 
Vz: Eer aan God in den hoge,   
K: en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  
A: Wij loven U,   
 
K: Wij prijzen en aanbidden U,  
A: wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.  
 
K: Heer God, hemelse koning, God almachtige Vader. 
A: Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus,  
 
K: Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader,   
A: Gij, die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.  
 
K: Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. 
A: Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.  
 
K: Want Gij alleen zijt de Heilige,  
A: Gij alleen de Heer   
 
K: Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,  
A: met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader,   
 Amen. 
 
 
Gebed 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
 
Eerste lezing   Jesaja 9, 1-3. 5-6 
 
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  -  Wij danken God 
 
 
Antwoordpsalm    Psalm. 96, 1-2a, 2b-3, 19 -12, 13 
 
♫ Refrein: 

Heden is ons een Redder geboren, Christus de Heer. 
 

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,  
zingt voor de Heer, alle landen. 
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam,  
verkondigt zijn heil alle dagen.  `    - Refrein 
 
Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,  
zijn wondere daden aan alle volken. 
Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,  
de zee neuriet mee met al wat daar leeft.    - Refrein 
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De velden zwaaien met al hun gewassen,  
de woudreuzen buigen hun kruin. 
Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt,  
Hij komt als koning der aarde. 
 
Refrein: 
Heden is ons een Redder geboren, Christus de Heer. 
 
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren,  
de volkeren eerlijk en trouw.        - Refrein 

 
 
Tweede lezing  Titus 2, 11-14 
 
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  -  Wij danken God 
 
 
Alleluia  Lucas 2, 10-11         GvL 245 
  
♫ Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!  (2x) 
 

Ik verkondig u een tijding van vreugde:  
heden is u een Redder geboren:   
Christus de Heer! 
 

 Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!  
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Evangelie   Lucas 2,1-14 
 
P: De Heer zij met u 
A: En met uw geest 
P: Uit 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 Nazareth, naar Judea: naar de stad van 
David, Bethlehem 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  -  Wij danken God 
 

 
Homilie 
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Geloofsbelijdenis            GvL 721 
 
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; 
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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 
 
Acclamatie: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons 
 
 

DIENST VAN DE TAFEL 
 
 
Klaarmaken van het altaar 
 
 
Hoor de engelen zingen d'eer        GvL 617 
 
Hoor de eng'len zingen d'eer  
van de nieuwgeboren Heer! 
Vreed' op aarde, 't is vervuld:  
God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u, volken, in het koor,  
dat weerklinkt de hemel door, 
zingt met algemene stem  
voor het Kind van Bethlehem! 
Hoor de engelen zingen d'eer  
van de nieuwgeboren Heer! 
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Lof aan U die eeuwig leeft  
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt  
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af  
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein  
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de eng'len zingen d'eer  
van de nieuwgeboren Heer! 
 
 
Bereiding van de gaven 
 
P: Bidt, zusters en broeders, 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 heel zijn heilige kerk. 
 
 

Gebed over de gaven 
 
 
Eucharistisch gebed     
 
P: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
P: Verheft uw hart. 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
P: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
A: Hij is onze dankbaarheid 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 Christus onze Heer.  
In het mysterie van zijn geboorte dat wij heden vieren, is Hij die als God 
onzichtbaar is, zichtbaar onder ons verschenen; vóór alle tijden 
geboren uit de Vader is Hij onze tijd binnengegaan. Wat vervallen is 
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richt Hij weer op, heel de schepping wordt hersteld en de verdwaalde 
mens roept Hij terug naar het Koninkrijk der hemelen.  
Daarom, met alle engelen loven wij U en zingen vol vreugde: 
 

Heilig, heilig          Markusmis, GvL 291 
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! 

 
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want U hebt ons tot 
leven geroepen, U hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, 
onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te 
redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen 
wij vergeten, hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last 
maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U dank 
verschuldigd om Hem. 
 
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de 
kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het lichaam en bloed 
worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
 
Toen het paasfeest ophanden was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in 
de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het 
uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 
terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen 
opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen 
uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met 
de woorden: 
 

Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn lichaam 
dat voor u gegeven wordt. 

 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij 
sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen 
en zei: 
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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 : 
 
A: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  

en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt 
 
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn 
verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven 
aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen 
uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 
 
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige 
Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons 
vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest 
en breng ons elkaar nabij.  
 
Vrijmoedig in deze geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. 
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele 
wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze 
bisschop Johannes en aan allen die Gij als herders in uw Kerk hebt 
aangesteld.  
 
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats 
innemen in ons hart, en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn 
heengegaan. 
 
Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de Moeder van de 
Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, 
martelaren, de heilige Theresia van Ávila en al uw heiligen; samen ook 
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met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen 
wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij 
U onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
 
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.   
 
Allen: 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, van alle kwaad - geef genadig vrede in onze  
dagen - dat wij gesteund door uw barmhartigheid, 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. 
 
 
Vredewens 
 
 
Lam Gods           Markusmis, GvL 331 
 
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. 
 
 



14 

Uitnodiging 
 
P: Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt 
A: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,  

maar spreek en ik zal gezond worden 
 
 
Communie 
 
 
Stille nacht, heilige nacht 
 
Stille nacht, Heilige nacht 
Alles slaapt, sluimert zacht 
Eenzaam waakt het hoogheilige paar 
Lieflijk Kindje met goud in het haar 
Sluimert in hemelse rust 
Sluimert in hemelse rust 
 
Stille nacht, Heilige nacht 
Zoon van God, liefde lacht 
Vriend’lijk om Uwe God’lijke mond  
Nu ons slaat de reddende stond 
Jezus, van Uwe geboort’ 
Jezus, van Uwe geboort’ 
 
Stille nacht, Heilige nacht 
Herders zien ‘t eerst Uw pracht 
Door der engelen “Alleluja” 
Galmt ‘t luide van verre en na 
Jezus de Redder ligt daar 
Jezus de Redder ligt daar 
 
 
Gebed 
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SLOTRITUS 
 
Collecte-aanbeveling 
 
 
Zending en Zegen 
 
 
Eer zij God in onze dagen          GvL 436 
 
Eer zij God in deze dagen, eer zij God in deze tijd  
Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit  
Gloria in excelsis Deo, 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, Gloria in excelsis Deo! 
 
Lam van God Gij hebt gedragen, alle schuld tot elke prijs  
Geef in onze levensdagen, peis en vree kyrieleis  
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo! 

 
- - - - -  

 
Uw bijdrage wordt gevraagd voor de instandhouding van onze 
kerkgebouwen en voor het pastorale en diaconale werk in onze 
parochie. Bij voorbaat hartelijk dank!  
 

 
 Collecte      
 Parochie 
      Kerstcollecte 
     Ouderen & zieken 
 

 
U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken op  
NL91 INGB 0315 3045 45  
t.n.v. Parochie Heilige Theresia van Ávila  
o.v.v. ‘Collecte kerk’ en/of ‘Collecte Ouderen & zieken Kerst 2021” 



16 

 
 
 
 
 

Zalig 

kerstmis! 

 

 


