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Wij zingen voor de viering de volgende liederen: 
 
Once in royal Davids city 
 
Once in royal David's city  
stood a lowly cattle shed, 
Where a mother laid her baby  
in a manger for His bed: 
Mary was that mother mild, 
Jesus Christ her little child. 
 
He came down to earth from heaven, 
who is God and Lord of all, 
And His shelter was a stable, 
and His cradle was a stall; 
With the poor, and mean, and lowly, 
lived on earth our Saviour Holy. 
 
For He is our childhood's pattern;  
day by day, like us He grew; 
He was little, weak and helpless, 
tears and smiles like us He knew; 
And He feeleth for our sadness, 
and He shareth in our gladness 
 
Hoe leid dit kindeke 
 
Hoe leit dit kindeken, hier in de kou 
Zie eens hoe alle zijn ledekens beven 
Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw 
 
Refr.: Na-na-na-na-na-na, Kindeken teer 
 Na-na-na-na-na-na en krijt niet meer 
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Komt ras dan herdekens, komt naar de stal 
Speelt een zoet liedeken voor dit zoet schaapken 
Mij dunkt het nu wel haast slapen zal Refrein 
 
En gij, o engelkens, komt hier ook bij 
Zingt een motetteken voor uwen Koning 
Wilt Hem vermaken door uw melodij  Refrein 
 
Openingslied Wij komen tezamen 
 
Wij komen tezamen onder 't sterre-blinken 
een lied moet weer klinken voor Bethelem. 
Christus geboren zingen d'engelenkoren. 
   
Komt laten wij aanbidden (3x) onze Heer! 
 
Drie wijzen met wierook kwamen er van verre 
zij volgden Zijn sterre naar Bethelem. 
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) 
 
Opening door de pastoor 
 
Kyrie uit de Bonifatiusmis 
 
Kyrie Eleison 
Christe Eleison 
Kyrie Eleison  
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Gloria uit de Bonifatiusmis 
 
Gloria, in excelcis Deo,  
Gloria, Deo Domino 
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 
 
Openingsgebed door de pastor 
 
1e lezing uit de profeet Jesaja 
 
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.  
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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    A: Wij danken God 
 
Tussenzang For unto us 
 
For unto us a Child is born,  
unto us a Son is given; 
And the government will be upon His shoulder. 
And His name shall be called 
Wonderful  
counselor,  
the Mighty God,  
the Everlasting Father,  
the Prince of Peace. 
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2e lezing uit de brief van de Apostel Paulus aan Titus.  
 
Dierbare,  
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    A: Wij danken God 
 
Evangelie acclamatie Alleluja              
 
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 
Evangelielezing volgens Lucas  2, 1-14  
 
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 eerstgeborene. Zij wikkelde 
Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er 
voor hen geen plaats was in de herberg.  
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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.” 
 
Lied na het evangelie Joy to the world 

Joy to the world! the Lord is come; 
Let earth receive her King; 
Let every heart prepare him room, 
And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, 
And heaven, and heaven, and nature sing. 

Joy to the earth! the Savior reigns; 
Let men their songs employ; 
While fields and floods, rocks, hills, and plains 
Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, 
Repeat, repeat the sounding joy. 

He rules the world with truth and grace, 
And makes the nations prove 
The glories of His righteousness, 
And wonders of His love, and wonders of His love, 
And wonders, wonders, of His love. 
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Overweging door de pastoor 
 
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 eeuwig leven.  
Amen 
 
Voorbede 
 
Gezongen voorbede Heer ontferm U 3x 
 
Intenties van de parochie 
 
Bereiding van de Gaven  
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Lied bij de Bereiding van de Gaven  
De vrede is vannacht te veel   
 
De vrede is vannacht te veel  
dan de mensen kunnen verdragen 
zij hapert nog in onze keel want anderen worden geslagen 
 
Voor vrede moet je achteruit en zover terug als doden 
daar ademt leven onderhuids 
geen huis of haard is er nodig 
 
Maar sterren moeten eerst omlaag 
en woestijnen vol staan met druiven 
en woorden meer zijn dan een vraag 
en haviken wit zijn als duiven 
 
Als lucht gaat vrede ons voorbij die haar niet meer geloven 
zij zoekt ons hart en wil ons lijf zij gaat ons altijd te boven 
 
Zij kost geen woord, geen dood die moet 
en geen wapens tot op de tanden 
zij kost ons enkel bloed van bloed 
in bekers gevuld voor een ander 
 
Zij is niet ik, zij is niet jij geen mond heeft zij, geen handen 
zij is alleen waar allen zijn 
als God zo goed voor elkander 
 
Want vrede is een grote kring om de tafel van de wereld 
met brood en wijn er midden in 
dat mensen krijgen en delen 
 
Gebed over de Gaven door de pastoor 
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Eucharistisch gebed  
   
P:De Heer is 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. 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 
 
Sanctus uit de Bonifatiusmis 
 
Sanctus, Sanctus Sanctus, Deus Sabaoth 
Sanctus, Sanctus Sanctus, Deus Sabaoth 
Pleni sunt caeli et terra, gloria tua, 
Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis 
Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis 
Benedictus qui venit, in nomine Domini 
Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis 
Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis 
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P: 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 en 
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 worden 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. 
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
A:Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot 
Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
 
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, met de heiligen Petrus en 
Paulus, samen met uw apostelen en martelaren. 
 
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. 
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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 heengegaan, 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. 
 
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. 
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P: 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. 
 
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de         
heerlijkheid, in eeuwigheid.  
 
Vredeswens 
 
Lied bij de vredeswens Toon ons Jouw gezicht 
 
In deze nacht, God, bidden wij om vrede 
Verdrijf de kwade duisternis met jouw Licht 
Wees hier aanwezig, wees hier aanwezig 
wees hier aanwezig, toon ons jouw Gezicht 
 
Lam Gods Gods uit de Bonifatiusmis 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem 
 
Communie 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dona_nobis_pacem
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Communielied Cantique de Noel 
 
Minuit, chrétiens, c'est l'heure solennelle, 
Où l'Homme Dieu descendit jusqu'à nous 
Pour effacer la tache originelle 
Et de Son Père arrêter le courroux. 
Le monde entier tressaille d'espérance 
En cette nuit qui lui donne un Sauveur. 
Peuple à genoux, attends ta délivrance. 
Noël, Noël, voici le Rédempteur 2x 
 
De notre foi que la lumière ardente 
Nous guide tous au berceau de l'Enfant, 
Comme autrefois une étoile brillante 
Y conduisit les chefs de l'Orient. 
Le Roi des rois naît dans une humble crèche: 
Puissants du jour, fiers de votre grandeur, 
A votre orgueil, c'est de là que Dieu prêche. 
Courbez vos fronts devant le Rédempteur. 2x 
 
Le Rédempteur a brisé toute entrave: 
La terre est libre, et le ciel est ouvert. 
Il voit un frère où n'était qu'un esclave, 
L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer. 
Qui lui dira notre reconnaissance, 
C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. 
Peuple debout! Chante ta délivrance, 
Noël, Noël, chantons le Rédempteur 2x 
 
Slotgebed door de pastoor 
 
Zegen en Wegzending   
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Slotlied Stille 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 (2x) 
 
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’! (2x) 
 
Stille nacht, heilige nacht,   
herders zien ‘t eerst Uw pracht. 
Door der engelen, alleluja, 
 galmt het luide van verre en na: 
Jezus de Redder is daar (2x) 
 
 
 
 

 
We wensen je een heel zalig kerstmis! 


