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 De Goede Herder  – 25 december 2021 

      Hoogfeest van Kerstmis – jaar C 

      Voorganger – pastoor Broeders 

      Zang - Cantores van DHK -  orgel: Nigel Hutson 

      Misgezangen – Te deum Laudamus van Perosi 

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

           INCANTATIO 

  
         Midden in de winternacht – 497 

 

         Als een teken aan de hemel   

 

         Als een teken aan de hemel rees een stralend witte ster; 

         Naar de stad van Koning David riep zij iedereen van ver. 

         En verwonderd daar gegaan, hoorde elk het wonder aan. 

 

         Lang voorzegd door de profeten als een bloem aan Jesse’s stam; 

         Zagen zij met eigen ogen, hoe het woord tot leven kwam. 

         Elke mond vond toen zijn naam, toen heeft ieder het verstaan. 

 

         En zij riepen van de heuvels duizendvoudig klonk hun stem; 

         Zie de Zoon van God  geboren, deze nacht in Bethlehem. 

         Sprakeloos werd het gehoord, tijdloos zette het zich voort. 

 

        Van  dit eeuwenoude wonder zingt ook juichend onze stem; 

         Steeds opnieuw wordt Hij geboren, overal is Bethlehem. 

         Want in elke mens op aard, kan Gods woord worden vertaald. 

 

         Prijst Hem daarom alle talen, heel de aarde looft zijn Naam; 

         O, hoe machtig is Zijn wezen, hoe gezegend Zijn bestaan. 

         In het duister bracht Hij licht, God heeft hier iets groots verricht 
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      Maria die zoude naar Bethlehem gaan -  493 

 
      Puer natus est –  Koorzang (Introïtus van Kerstmis) 

       
      Puer natus est nobis, et filius datus est nobis: cuius imperium super  

       humerum eius: et vocabitur nomen eius magni consilii Angelus. 

       Ps. Cantate Domino canticum novum: quia mirabilia fecit 
 

       Een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons geschonken; Hem wordt  

       de macht op de schouders gelegd. Zijn  naam is: Afgezant van Gods raad. 

       Ps: Zingt een nieuw lied voor de Heer omdat hij wondere dingen  

       tot stand bracht. 
        
      Opening – Wij komen tezamen -  556 
 

      Woord van welkom 

 

      Bede om ontferming 

 

      Pr. Broeders en zusters, erkennen wij onze zonden om het heilig  

      mysterie van de Eucharistie waardig te kunnen vieren. 

   

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. 

       

      Bede om ontferming – Kyrie -  

 

      Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
 

      Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U. 
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       Lofzang  
 

        Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.   

        Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te.  

        Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus,  

        Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Jesu Christe.  

        Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis, peccata mundi, miserere  

        nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe  deprecationem nostram.  

        Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus.  

        Tu solus Dominus. Tu solus altissimus. Jesu Christe.  

        Cum Sancto Spiritu in  gloria Dei Patris. Amen .  
 

        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 

 

       DIENST VAN HET WOORD  

 

       Eerste lezing – Jesaja 52, 7 - 10 

 

       Tussenzang – Alle einden der aarde -  Ps. 98 

 

       2e lezing – Hebreeën 1, 1 - 6 

 

       Acclamatie voor het Evangelie – Halleluja, ik verkondig u – 251 

 
       Evangelielezing – Johannes 1, 1 – 18 (of: 1 – 5.9 – 14) 
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     Acclamatie – Kind ons geboren -  627  

     

     Overdenking – stilte/orgelspel 
 

   . Geloofsbelijdenis – gesproken 

 

    Acclamatie bij voorbeden –  Heer ontferm U 
 

      
 

    SAMENZIJN ROND BROOD EN WIJN 
 

    Bereiding gaven – Koorzang – En natus est Emanuel 

 

     En natus est Emanuel, Dominus, Quem praedixit Gabriel,  

     Dominus, Dominus salvator noster est. 

  

     Hic jacet in praesepio, Dominus, Puer admirabilis,  

     Dominus. Dominus salvator noster est. 

  

     Haec lux est orta hodie, Dominus, ex Maria Virgine,  

     Dominus. Dominus salvator noster est. 

 

     Ziet, Hij is geboren, Emanuel de Heer     

     Gabriel heeft het voorzegd De Heer is onze verlosser. 

 

      Hier ligt Hij in de kribbe, de Heer  Een heel bijzonder kind,  

      de Heer.  De Heer, het Licht is opgegaan  

      uit de maagd Maria. De Heer is onze Verlosser 

   

      Aanbieding van de  gaven: 

 

      Pr. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan  

      worden door God, de almachtige Vader. 
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     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.      

 

Prefatie/Dankgebed – Sanctus -   

  
     Sanctus, Sanctus. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra 

     gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini.   

     Hosanna in excelsis                          

 

     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. 

 

     Eucharistisch gebed – 727 

 

     Acclamatie –  Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt  

     verlost door Uw kruis en verrijzenis. 

 

     Onze Vader  - gesproken            

         

     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. 

 

     Vredeswens  
 
     Breking van het  brood – Agnus Dei - 
       
     Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis.  Agnus Dei, qui tollis  

      peccata mundi, dona nobis pacem. 
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        Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,  

        ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,  

        geef ons de vrede.  

 

       Communie –  orgelspel 
  

       Lied na de communie –  Nu zijt wellekome –  508 (cpl: 1, 2 en 3)  

      

       Gebed 

 

       SLOTRITE 

 

        Mededelingen  

 

        Zegen – 344 gevolgd door: 

 

        Zegene u de levende en almachtige God, Vader ,  

        Zoon en Heilige Geest. 

 

         
 

         Slotlied – Eer zij God in onze dagen - 436 


