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Openingslied Wij komen tezamen 
 
Wij komen tezamen onder 't sterreblinken 
een lied moet weer klinken voor Bethlehem. 
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 Bethlehem. 
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 pastor 
 
Kyrie uit Taize 
 
Kyrie Eleison 
Christe Eleison 
Kyrie Eleison  
 
Gloria  
 
C:Gloria, in excelcis Deo, Gloria, Deo 
En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  
A:Wij loven U.  
Wij prijzen en aanbidden U.  
A:Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw 
grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader, 
A:Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  
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A:Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U 
over ons. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons 
gebed. 
A:Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige.  
A:Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
A: met de Heilige Geest, In de heerlijkheid van God 
de Vader. Amen 
 
C:Gloria, in excelcis Deo, Gloria, Deo 
 
Openingsgebed door de pastoor 
 
1e lezing uit de profeet Jesaja 
  
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 luide de roem 
van de Heer. 
Woord van de Heer    A: Wij danken God 
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Tussenzang Away in a manger 
 
Away in a manger, no crib for a bed 
The little Lord Jesus laid down his sweet head 
The stars in the bright sky look’d down where He lay 
The little Lord Jesus asleep in the hay 
 
The cattle are lowing, the baby awakes 
But little Lord Jesus no crying he makes 
I love Thee, Lord Jesus! Look down from the sky 
And stay by my side until morning is nigh 
 
Be near me Lord Jesus, I ask Thee to stay 
Close by me forever and love me I pray! 
Bless all the dear children in Thy tender care 
And fit us for Heaven to live with Thee there 
 
2e lezing Uit de brief van de apostel Paulus aan de 
christenen van Efeze 
  
Broeders en zusters, Gij hebt toch 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. 
Woord van de Heer    A: Wij danken God 
 
Evangelie acclamatie Alleluja              
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja 
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Evangelielezing Uit het evangelie volgens Matteüs 
  
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 tevoorschijn 
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. 
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Evangelieacclamatie Kostbaar, zegt God 
 
Kostbaar, zegt God, ben jij in mijn ogen, ik heb je lief 
 
Overweging door de pastoor 
 
Geloofsbelijdenis door allen  
 
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 
 
Acclamatie bij de Voorbede:  Heer, ontferm U 3x 
 
Intenties van de parochie 
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Lied bij de Bereiding van de Gaven We Three Kings 
 
We three kings of Orient are 
Bearing gifts we traverse afar 
Field and fountain, moor and mountain 
Following yonder star 

O Star of wonder, star of night 
Star with royal beauty bright 
Westward leading, still proceeding 
Guide us to thy Perfect Light 

 
Born a King on Bethlehem's plain 
Gold I bring to crown Him again 
King forever, ceasing never  
over us all to reign   refr. 
 
Frankincense to offer have I 
Incense owns a Deity nigh 
Prayer and praising, all men raising 
Worship Him, God most high  refr. 
 
Myrrh is mine, its bitter perfume 
Breathes of life of gathering gloom 
Sorrowing, sighing, bleeding, dying 
Sealed in the stone-cold tomb refr. 
 
 
Glorious now behold Him arise 
King and God and Sacrifice 
Alleluia, Alleluia 
Earth to heav'n replies  refr.  
 
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 
 
P: 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: 
 
Sanctus uit Taize 
 
Sanctus, Sanctus Sanctus, 
Deus Sabaoth, Deus Sabaoth 
      
P: Heer onze God, Gij zijt heilig en goed - en zó bekend 
met ons dat onze namen staan geschreven in uw hand. 
Geen mens zult Gij vergeten dankzij Jezus Christus, uw 
Zoon, die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt om 
tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het 
hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te 
worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. Wij 
danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij 
danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons 
leven ten einde toe.  
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Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, 
dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus 
Christus onze Heer. 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich 
nam, nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak 
het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden:  
 
Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, 
dat voor U gegeven wordt.  
 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de 
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze 
woorden:  
 
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: Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze 
Beker verkondigen wij de dood des heren totdat Hij 
komt. 
 
Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat 
lijden is en die de dood heeft gezien - die Gij hebt 
opgewekt en naam gegeven hebt, hoog boven alle 
namen. Jezus de Heer is Hij, die is en blijven zal - uw 
rechterhand - en tot Hij komt verkondigen wij Hem door 
deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld. 
Wij bidden U: zend uw Geest in ons, die over deze aarde 
gaat en maak ons tot een volk dat recht doet om 
gerechtigheid.  



10 
 

Maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog 
en dood; en laat ons mensen zijn die woningen bouwen 
voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons en 
breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, de 
Mensenzoon hier in ons midden. 
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar 
één in liefde en geloof, tezamen met uw dienaar 
Franciscus, onze paus, Johannes onze bisschop, en met 
alle bisschoppen. Samen met heel uw volk, met Maria, 
altijd maagd, de moeder van de Heer, met de Heilige 
Jozef haar bruidegom, de apostelen, martelaren en al uw 
heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden 
en doden, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U 
onze dank.  
 
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. 
 
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 
 
Lam Gods  
 
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 
 
Communielied Coventry Carol 
 
Lully, lullay, Thou little tiny Child,  
By, by, lully, lullay. 
 
O sisters, too, how may we do, 
For to preserve this day; 
This poor Youngling for whom we do sing, 
By, by, lully, lullay. 
 
Herod the King, in his raging, Charged he hath this day; 
His men of might, in his own sight, 
all young children, to slay. 
 
That woe is me, poor Child, for Thee, 
And ever mourn and day; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dona_nobis_pacem
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For Thy parting, neither say nor sing, 
By, by, lully, lullay 
 
Lully, lullay, Thou little tiny Child.  
By, by, lully, lullay. 
 
Slotgebed door de pastoor 
 
Zegen en Wegzending   

Slotlied  
 
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. 
 

 
 
 


