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“Vandaag spreekt dit lieve Kindje tot ons in de stilte, 
terwijl alles om Hem heen getuigt van de deugden van 

het Goddelijke Kind: we zien in Zijn armoede Zijn 
mateloze liefde voor ons. Alles zegt ons: kijk naar Zijn 

liefde, zie hoeveel Hij van ons houdt!” 
 

– H. Louis-Marie Grignion de Montfort 
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INTREDE 
Tijdens de intredeprocessie bent u uitgenodigd te gaan staan.  

  
Intredelied      allen 
 

OPENINGSRITUS 

V. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

R.  Amen. 

V. Vrede zij u. 

R. En met uw geest. 

V. Inleidend woord en oproep tot schuldbelijdenis. 

R. 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. 

V. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden 

vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

R. Amen. 

KYRIE 

 
Kyrie eleison  
Kyrie eleison 
Christe eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison 
Kyrie eleison 

Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons 
Christus, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons 
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GLORIA 
 
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 lief heeft 
Wij loven U.  
Wij prijzen U, 
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. 
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OPENINGSGEBED 
 

LITURGIE VAN HET WOORD 
 

➢ Liturgie van het Woord 1e Kerstdag: blz. 8 
 

➢ Liturgie van het Woord 2e Kerstdag: blz. 11  
 

LEZINGEN KERSTAVOND 24 DECEMBER 
 
LEZING UIT DE PROFEET 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 dag 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. 

R. Wij danken God. 
 
PSALM   (Ps. 96 (95), 1 -2a, 2b-3, 11-12,13) 
 

R. Heden is ons een Redder geboren, Christus de Heer. 
 
Zingt voor de Heer een nieuw gezang, 
zingt voor de Heer, alle landen. 
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Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam, 

verkondigt zijn heil alle dagen. R. 
 
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;  
De velden zwaaien met al hun gewassen, 

de woudreuzen buigen hun kruin. R. 
 
Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt, 
Hij komt als koning der aarde. 
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren, 

de volkeren eerlijk en trouw. R. 
 
LEZING UIT DE BRIEF VAN DE HEILIGE APOSTEL PAULUS AAN 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. 

R. Wij danken God. 
 
ALLELUIA – VERS VOOR HET EVANGELIE   Allen staan 

Alleluia 
Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap:  
heden is u een redder geboren, Christus de Heer 
Alleluia 
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EVANGELIE 
 

V. De Heer zij met u 

R. En met uw geest. 

V. Lezing uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Lucas.  2,1-14 

R. 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. 

R. Wij danken God. 
 
ACCLAMATIE: Venite Adoremus 
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LEZINGEN EERSTE KERSTDAG 
 
LEZING UIT DE PROFEET JESAJA  52,7-10 
Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede meldt, 
goed nieuws verkondigt, die heil komt melden, die zegt tot Sion: Uw God 
regeert! Hoort! uw torenwachters verheffen hun stem, zij jubelen tegelijk 
want zij zien, oog in oog, de terugkeer van de Heer naar Sion. Barst los in 
jubel, allen samen, puinen van Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk 
getroost; Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heer heeft zijn heilige arm 
ontbloot voor de ogen van alle volkeren; en alle grenzen der aarde hebben 
het heil van onze God aanschouwd.  
Woord van de Heer. 

R. Wij danken God. 
 
PSALM     (Ps. 98 (97), 1,2-3ab, 3cd-4, 5-6) 
 

R. Geheel de aarde aanschouwde wat onze God voor ons deed. 
 
Zingt voor de Heer een nieuw gezang 
omdat Hij wonderen deed. 
Zijn hand deed zich krachtig gelden, 

de macht van zijn heilige arm. R. 
 
Zijn weldaden deed Hij ons kennen, 
de volkeren zijn gerechtigheid. 
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw 

ten gunste van lsraëls huis. R.  
 
Geheel de aarde aanschouwde 
wat onze God voor ons deed, 
Verheerlijkt de Heer, alle landen 

weest blij, verheugt u en zingt. R. 
 
Zingt voor de Heer bij de citer, 
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met citer en psalterspel. 
Laat schallen trompet en bazuin 

en danst voor de Heer, uw koning. R. 
 
LEZING UIT HET BEGIN VAN DE BRIEF AAN DE HEBREEËN   1,1-6 
Broeders en zusters,  
Nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen 
gesproken had door de profeten, heeft Hij nu, op het einde der tijden, tot 
ons gesproken door de Zoon, die Hij erfgenaam gemaakt heeft van al wat 
bestaat en door wie Hij het heelal heeft geschapen. Hij is de afstraling van 
Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen. Hij houdt alles in 
stand door zijn machtig woord. En na de reiniging der zonden te hebben 
voltrokken heeft Hij zich neergezet ter rechterzijde van de majesteit in den 
hoge, ver verheven boven de engelen, zoals Hij hen ook overtreft in de 
waardigheid die zijn deel is geworden. Heeft God ooit tot een engel 
gezegd: “Gij zijt mijn Zoon; Ik heb U heden verwekt?” Of: “Ik zal een 
vader voor Hem zijn en Hij zal mijn zoon zijn?” Wanneer Hij evenwel de 
Eerstgeborene opnieuw de wereld binnenleidt, zegt Hij: “Alle engelen 
Gods moeten Hem hulde brengen.” 
Woord van de Heer. 

R. Wij danken God. 
 
ALLELUIA – VERS VOOR HET EVANGELIE   Allen staan 

Alleluia 
Wij staan in het volle licht van deze heilige dag,  
komt, laten we de Heer aanbidden, 
want heden daalt een groot licht op aarde neer 
Alleluia 
 
EVANGELIE 
 

V. De Heer zij met u 

R. En met uw geest. 
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V. Lezing uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes.  1,1-5.9-14 

R. Lof zij u Christus. 
 
In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was 
God. Dit was in het begin bij God. Alles is door Hem geworden en 
zonder Hem is niets geworden van wat geworden is. In Hem was leven en 
dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis 
maar de duisternis nam het niet aan.  Het ware Licht dat iedere mens 
verlicht kwam in de wereld. Hij was in de wereld; de wereld was door 
Hem geworden, en toch erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in het 
zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet. Aan allen echter die Hem wél 
aanvaardden, aan hen die in zijn Naam geloven, gaf Hij het vermogen 
kinderen van God te worden. Zij zijn niet uit bloed noch uit begeerte van 
het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren. Het Woord is 
vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid 
aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader 
ontvangt, vol genade en waarheid.  
Woord van de Heer. 

R. Wij danken God. 
 
ACCLAMATIE: Venite Adoremus 
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Lezingen 2E
 KERSTDAG 

 
LEZING UIT DE HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN  6,8-10.7,54-60 
In die dagen deed Stefanus, vol genade en kracht, grote wondertekenen 
onder het volk. Sommige leden echter van de zogenaamde synagoge der 
Vrijgelatenen, Cyreneeërs en Alexandrijnen en sommige mensen uit Cilícië 
en Asia begonnen met Stefanus te redetwisten, maar zij konden niet op 
tegen de wijsheid en tegen de geest waarmee hij sprak. Ze werden 
woedend en ze knarsetandden tegen hem. Maar Stefanus, vervuld van de 
heilige Geest, staarde naar de hemel en zag Gods heerlijkheid en Jezus, 
staande aan Gods rechterhand; en hij riep uit: “Ik zie de hemel open en de 
Mensenzoon staande aan Gods rechterhand.” Maar zij begonnen luidkeels 
te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem af. 
Zij sleepten hem buiten de poort en stenigden hem. De getuigen legden 
hun mantels neer aan de voeten van een jongeman die Saulus heette. 
Terwijl zij Stefanus stenigden, bad hij: “Heer Jezus, ontvang mijn geest.” 
Toen viel hij op zijn knieën en riep met luide stem: “Heer, reken hun deze 
zonde niet aan.” Na deze woorden ontsliep hij. 
Woord van de Heer. 

R. Wij danken God. 
 
PSALM       (Ps. 97 (96), 1-2. 5-6. 11-12) 
 

R. Weest blij in de Heer, gij vromen. 
 
De Heer is Koning, de aarde mag juichen, 
blij zijn de landen rondom de zee. 
Donkere wolken vormen zijn lijfwacht, 

recht en gerechtigheid dragen zijn troon. R. 
 
Bergen smelten als was voor de Heer 
de Heerser van heel de wereld. 
De hemel verkondigt zijn heiligheid 

en alle volken aanschouwen zijn glorie. R. 



12 

 

Steeds komt er licht voor de vromen, 
geluk voor oprechten van hart. 
Weest blij in de Heer, gij vromen, 

verheerlijkt zijn heilige Naam. R. 
 
ALLELUIA – VERS VOOR HET EVANGELIE   Allen staan 

Alleluia 
U, God, loven wij.  U, Heer, prijzen wij.  
U looft het roemvolle koor der Apostelen.  
Alleluia 
 
EVANGELIE 
 

V. De Heer zij met u 

R. En met uw geest. 

V. Lezing uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Mattheüs.  10,17-22 

R. Lof zij u Christus. 
 
In die tijd zei Jezus tot de twaalf: “Neemt u in acht voor de mensen. Zij 
zullen u overleveren aan de rechtbanken en u geselen in hun synagogen. 
Gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden omwille van Mij, 
om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis af te leggen. 
Maakt u echter, wanneer men u overlevert, niet bezorgd over het hoe en 
wat van uw spreken: op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet 
zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de 
Geest van uw Vader. De ene broer zal de andere overleveren om hem te 
laten doden; de vader zijn kind; de kinderen zullen opstaan tegen hun 
ouders en hen ter dood doen brengen. Ge zult een voorwerp van haat zijn 
voor allen, omwille van mijn Naam. Wie echter ten einde toe volhardt, hij 
zal gered worden.” 
Woord van de Heer. 

R. Wij danken God. 
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ACCLAMATIE: Venite Adoremus 
 

HOMILIE 
 
GELOOFSBELIJDENIS      Allen staan 
Credo in unum Deum,  
Patrem omnipotentem. Factorem 
caeli et terrae, visibilium onnium 
et invisibilium. Et in unum 
Dominum Jesum Christum, 
Filium Dei unigenitum, et ex 
Patre natum ante omnia saecula. 
Deum de Deo, Lumen de 
Lumine, Deum verum, de Deo 
vero. Genitum  non  factum, 
consubstantialem Patri: per quem 
omnia facta sunt. Qui propter 
nos homines, et propter nostram 
salutem descendit de caelis.  Et 
incarnatus est, de Spiritu Sancto 
ex  Maria Virgine,  et homo 
factus est. Crucifixus etiam pro 
nobis, sub Pontio Pilato; passus 
et sepultus est. Et   resurrexit  
tertia   die, secundum   scripturas,  
et  ascendit  in caelum:   sedet  ad  
dexteram Patris. Et iterum 
venturus est cum gloria, iudicare 
vivos et mortuos, cuius regni non 
erit finis.  Et in Spiritum 
Sanctum, Dominum et 
vivificantem: qui ex Patre 
Filioque procedit. qui cum Patre 
et Filio simul adoratur et 

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 dóór 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 voorkomt uit de 
Vader en de Zoon; Die met de Vader 
en de Zoon, tezamen wordt 
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conglorificatur: Qui locutus est 
per prophetas. Et unam sanctam 
catholicam et apostolicam 
Ecclesi-am. Confiteor unum 
baptisma in remissionem 
peccatorum. Et expecto, 
resurrectionem mortuo-rum et 
vitam venturi saeculi.  
Amen. 

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 eeuwig leven in het 
komend rijk. 
Amen. 

 
VOORBEDEN 
 

R. Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons! 
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LITURGIE VAN DE EUCHARISTIE 
 
COLLECTE 
De bedevaartplaats is wat betreft de bekostiging volledig afhankelijk van giften en 

collectes. Wij zijn u dan ook bijzonder dankbaar voor uw financiële bijdrage waarmee u 

ons helpt de grote onkosten die wij jaarlijks hebben samen te dragen. U kunt ook 

digitaal bijdragen via de Givt-app, zie hiervoor de achterzijde van dit boekje. 

KLAARMAKEN VAN HET ALTAAR 
Tijdens het klaarmaken van het altaar wordt er gecollecteerd, het koor brengt een 
passend gezang ten gehore. Onderwijl draagt de priester de offergaven aan God op en 
bidt:  
 

V. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft,  uit uw milde hand 
hebben wij het brood ontvangen,  aan U dragen wij op, de vrucht van de 
aarde,   het  werk van onze handen, maak het voor ons tot Brood van 
eeuwig leven.  

R. Gezegend zijt Gij, God, in alle eeuwen. 
 

V. Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft uit uw milde hand hebben 
wij de beker ontvangen,  aan U dragen wij op de vrucht van de wijngaard 
het werk van onze handen, maar het voor ons tot Bron van eeuwig leven. 

R. Gezegend zijt Gij, God, in alle eeuwen. 
 

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

R. 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. 
 
PREFATIE  
 

V. Dominus vobiscum. 

R. Et cum spiritu tuo. 

De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
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V. Sursum corda. 

R. Habemus ad Dominum. 

V. Gratias agamus Domino 
Deo nostro. 

R. Dignum et iustum est. 
 

 
V. Vere dignum et iustum est, 
aequum et salutare, nos tibi 
semper et ubique gratias agere, 
Domine sancte Pater, 
omnipotens aeterne Deus: Quia 
per incarnati Verbi mysterium 
nova mentis nostrae oculis lux 
tuae claritatis infulsit. Ut dum 
visibiliter Deum cognoscimus, 
per hunc in invisibilium 
amorem rapiamur. Et ideo cum 
Angelis et Archangelis cum 
Thronis et Dominationibus, 
cumque omni militia caelestis 
exercitus hymnum gloriae tuae 
canimus, sine fine dicentes: 
 

Verheft uw hart. 
Wij zijn met ons hart bij de Heer 
Brengen wij dank aan de Heer onze 
God. 
Hij is onze dankbaarheid 
waardig. 
 
Waarlijk goed is het en recht, billijk 
en heilzaam, dat wij U altijd en 
overal dankzeggen, heilige Heer, 
almachtige Vader, eeuwige God. 
Want door het geheim van de 
vleeswording van het Woord 
scheen het nieuwe licht van uw 
helderheid in onze geestesogen; 
opdat wij, God zichtbaar kennende, 
door Hem tot de liefde voor het 
onzichtbare vervoerd geraken. En 
daarom zingen wij met de Engelen 
en Aartsengelen, de Tronen en 
Heerschappijen en al de hemelse 
heerscharen het loflied van uw 
heerlijkheid, zonder ophouden 
zeggend: 

 
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 van de hemelse machten. 
Vol zijn de hemelen en de aarde,  
van Uw heerlijkheid,  
Hosanna in den hoge! 
Gezegend Hij die komt  
in de Naam van de Heer! 
Hosanna in den hoge!  
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EUCHARISTISCH GEBED  
 

V. God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons 
tot leven geroepen, Gij 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 op handen 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: 

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 VOOR VELEN WORDT VERGOTEN 

TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE 

GEDENKEN. 
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V. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

R. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 

V. 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 N, aan onze bisschop N. 
en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.  
 
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzonder 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 apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook 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. 
 

V. 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.  

R. Amen. 
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PATER NOSTER 

V. Praeceptis salutaribus moniti et 
divina institutiones formati, 
audemus dicere: 
 
 
Pater Noster, Qui est in caelis; 
sanctificetur Nomen Tuum. 
Adveniat regnum tuum. Fiat 
voluntas tua, sicut in caelo et in 
terra. Panem nostrum 
quotedianum da nobis hodie et 
demitte nobis debita nostra, sicut 
et nos demitimus debitoribus 
nostris; et ne nos inducas in 
tentationem, sed libera nos al 
malo. 

ONZE VADER 
Aangespoord door een gebod van 
de Heer en door zijn goddelijk 
woord onderricht, durven wij 
zeggen: 
 
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. 

 

V. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij, 
gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd 
tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw 
Zoon. 

R. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid  in 
eeuwigheid. 
 

V. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: “Vrede laat ik 
u, mijn vrede geef Ik u”. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van 
Uw kerk. Vervul Uw belofte: geef vrede in Uw Naam, en maak ons één, 
Gij die leeft in eeuwigheid, 

R. Amen. 
 
VREDESRITUS 

V. De vrede des Heren zij altijd met u. 

R. En met uw geest. 
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V. Wenst elkaar de vrede. 
 
AGNUS DEI 
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 

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. 

 
COMMUNIERITUS 

 

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

R. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik 
zal gezond worden.  
 
Lied koor 
 
Gebed  voor een geestelijke communie Uit het katholiek gebedenboek 
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligst Sacrament aanwezig zijt. Ik 
bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit 
nu niet werkelijk doen: daarom bid ik U: Kom tenminste geestelijker wijze 
in mijn hart. Ik omhels U, alsof gij reeds gekomen waart en verenig mij 
geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.  
 
Gebed voor persoonlijke toewijding   Uit het altaarmissaal 
Aanvaard Heer, geheel mijn vrijheid, mijn geheugen, mijn verstand en 
mijn wil. Al wat ik ben, heb of bezit is een gave van U: ik geeft het U 
terug: beschik erover zoals Gij wilt. Geef mij slechts met Uw genade een 
groter liefde tot U, dan ben ik rijk genoeg en vraag verder niets meer.  
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GEBED NA DE COMMUNIE 
      
SLOTWOORD EN MEDEDELINGEN 
 
ZEGEN 
 

SLOTLIED KOOR 
 
 

Het bestuur, de medewerkers en vrijwilligers van Onze 
Lieve Vrouw ter Nood, wensen u een Zalig Kerstfeest en 

alvast een goed, gelukkig, en gezegend Nieuwjaar! 
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LIEDEREN VOOR SAMENZANG 
 
1. Wij komen tezamen    
Wij komen tezamen onder ‘t sterrenblinken 
een lied moet weerklinken voor Bethlehem. 
‘Christus geboren’ zingen d’engelenkoren 
Venite adoremus (3x) Dominum 
  
Drie wijzen met wierook kwamen er van verre  
en volgden zijn sterre naar Bethlehem. 
Herders en wijzen komen Jezus prijzen. 
Venite adoremus (3x) Dominum. 
  
Ook wij uitverkoren mogen U begroeten 
en kussen uw voeten Emmanuël. 
Wij willen geven hart en geest en leven. 
Venite adoremus (3x) Dominum. 
 
 
2. Nu zijt wellekome 
Nu zijt wellekome, Jesu Lieve Heer: 
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 den heiligen 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. 
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D’heilige drie koon’gen uit zo verre land, 
zij zochten onze Here met offerhand. 
Z’offerden ootmoedelijk myr, wierook ende goud 
‘t ere van den Kinde, dat alle ding behoudt: Kyrieleis. 
 
3. Hoor de eng’len 
Hoor de eng’len lied’ren zingen, Glorie zij U Heer. 
Vreed’ op aarde moet ontspringen aan U bron van liefde weer. 
Oh verheugt u alle naties sluit aan en verheft uw stem. 
Heft voor Hem een loflied aan.  
Christus geboren in een stal. 
Hij de Koning van ’t heelal. (2x) 
 
Knielen wij aanbiddend neder voor het Kind van Bethlehem. 
Ons geloof herstelt zich weder, wij behoren weer aan Hem. 
Treden wij eerbiedig nader, ’t Kind gezonden door de Vader. 
Kwam ons redden uit de nood. 
Christus geboren in een stal. 
Hij de Koning van ’t heelal. (2x) 
 
Juichen wij met d’eng’lenkoren, Glorie zij U Heer. 
Vreed’ op aarde aan de mensen brengt Hij uit de hemel mee. 
Heer, wij mochten U verwachten, steun voor onze zwakke krachten. 
Heer, wij danken U altijd. 
Christus, God van eeuwigheid. 
Godd’lijk Kindje in de stal, Gij zijt Koning van ’t heelal. 
 
4. Maria die zoude naar Bethlehem gaan  
Maria die zoude naar Bethlehem gaan, 
kerstavond voor de noene; 
Sint Jozef zoud’ al met haar gaan 
om haar gezelschap te hoeden. 
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‘t Hagelt’ en ‘t sneeuwde  en ‘t was er zo koud, 
de rijm lag op de daken, 
Sint Jozef tot Maria sprak: 
“Maria, wat zullen wij maken?”                           
  
Maria die zeide: “ik ben er zo moe, 
laat ons een weinig rusten”. 
“Laat ons een weinig verder gaan, 
aan een huizeken zullen wij rusten!” 
  
Zij waren een weinig verder gegaan 
tot aan een boerenschure: 
‘t is daar waar heer Jezus geboren was: 
daar sloten noch vensters noch deuren. 
  
‘t Kleine kind weende, Maria zong: 
Gods engelen uit de tronen, 
zij kwamen tezamen nedergedaald, 
zij kwamen Maria kronen. 
  
5. Te Bethlehem is geboren 
Te Bethlehem is geboren , het god’lijk kindekijn, 
Dat heb ik uitverkoren, zijn dienaar wil ik zijn; 
Eja, eja! zijn dienaar wil ik zijn! 
 
O, kindeke geboren, zo arm in ene stal, 
Wil onze bee verhoren, gij koning van ´t heelal. 
Eja, eja! Gij koning van ´t heelal! 
 
Als ik eenmaal zal scheiden, O god van eeuwigheid, 
Moog´ dan uw hand mij leiden, naar uwe heerlijkheid 
Eja, eja! Naar uwe heerlijkheid! 
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6. Eer zij God in onze dagen  
Eer zij God in onze dagen. 
Eer zij God in deze tijd.  
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
 
Refrein: Gloria in Excelsis Deo (2x)  
 
Eer zij God die onze Vader, 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde,  
naar ons toe gekomen is.  Refrein.  
 
Lam van God, Gij hebt gedragen, 
alle schuld tot elke prijs. 
Geef in onze levensdagen, 
peis en vree, kyrieleis. Refrein.  
 
7. Midden in de winternacht  
Midden in de winternacht 
ging de hemel open. 
Die ons heil ter wereld bracht, 
antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied. 
Herders waarom zingt gij niet? 
Laat de citers slaan, blaast uw fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: Christus is geboren. 
  
Vrede was het overal: 
wilde dieren kwamen 
bij de schapen in de stal 
en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied, 
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herders waarom speelt gij niet? 
Laat de citers slaan, blaast uw fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: Christus is geboren. 
 
Ondanks winter, sneeuw en ijs  
bloeien alle bomen, 
want het aardse paradijs 
is vannacht gekomen. 
Elke vogel zingt zijn lied, 
herders waarom danst gij niet? 
Laat de citers slaan, blaast uw fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: Christus is geboren. 
 
8. De herdertjes lagen bij nachte 
De herdertjes lagen bij nachte, 
zij lagen bij nacht in het veld. 
Zij hielden vol trouwe de wachte, 
zij hadden hun schaapjes geteld. 
Daar hoorden zij engelen zingen, 
hun liederen vloeiend en klaar. 
De herders naar Bethlehem gingen, 
‘t liep tegen het nieuwe jaar. 

Toen zij er te Bethlehem kwamen, 
daar schoten drie stralen dooreen. 
Een straal van omhoog zij vernamen, 
een straal uit het kribje benee. 
Toen vlamd’ er een straal uit hun ogen 
en viel op het Kindeke teer. 
Zij stonden tot schreiens bewogen 
en knielden bij Jezus neer. 
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Maria die bloosde van weelde, 
van ootmoed en lieflijke vreugd. 
De goede Sint Jozef hij streelde, 
het Kindje der mensen geneugt. 
De herders bevalen te weiden, 
hun schaapkens aan d’ engelenschaar. 
Wij kunnen van ‘t kribje niet scheiden, 
wij wachten het nieuwe jaar. 

Och Kindje, och kindje dat heden, 
In ’t nederige stalletje kwaamt. 
Ach laat ons Uw paden betreden, 
Want Gij hebt de wereld beschaamd. 
Gij komt om de wereld te winnen, 
De machtigste vijand te slaan. 
De kracht Uwer liefde van binnen, 
Kan wereld noch hel weerstaan. 
 
9. Hoe leit dat kindeke hier in de kou 
Hoe leit dat kindeke hier in de kou, 
ziet eens hoe alle zijn ledekens beven, 
ziet eens hoe dat het weent en krijt van kouw. 
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer, 
ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer. 
 
Sa! ras dan, herderkens komt naar de stal, 
speelt een zoet liedeken voor dit teer lammeken, 
het dunkt mij dat het nu haast slapen zal. 
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer, 
ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer  
 
En gij, o engelkens, komt ook hier bij, 
zingt een motetteke voor uwen Koning, 
wilt hem vermaken met uw melodij. 
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Na, na, na, na, nana, kindeke teer, 
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer. 
  
10. 't Is geboren het God'lijk Kind  
Refrein 't Is geboren het God'lijk Kind, 
 komt, herders speelt op uw feestschalmeien. 
 't Is geboren het God'lijk Kind,  
 dat ons allen zo teer bemint.  
 
'k Zie een engel die daar gezwind, 
dalend over de groene weiden. 
'k Zie een engel die daar gezwind,  
bij hun schaapkes de herders vindt. Refrein. 
 
Schrikt niet, herders, weest blijgezind, 
laat uw schaapkes in die valleien. 
Schrikt niet, herders, weest blijgezind, 
daar gij eerst de Verlosser vindt. Refrein. 
 
In een stal ligt dat God'lijk Kind, 
op wat stro moet 't zijn leden spreien. 
In een stal ligt dat God'lijk Kind,  
waar zijn moeder 't in doekjes windt. Refrein. 
 
Hoort, hoe klagende zucht de wind, 
Jezus’ ogen zo bitter schreien. 
Hoort, hoe klagende zucht de wind, 
daar Gods lijden op aard' begint. Refrein. 
 
Zondaars boos, weent uw ogen blind, 
laat u Jezus niet meer verbeien. 
Zondaars boos, weent uw ogen blind, 
daar Gods lijden de dood verwint. Refrein. 
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11. Stille Nacht 
Stille nacht, heilige nacht, 
Davids zoon, lang verwacht. 
Die miljoenen eens zaligen zal. 
Werd geboren in Bethlehem’s stal. 
Hij, der schepselen Heer. (2x)  
  
Hulploos Kind, heilig Kind, 
Dat zo trouw zondaars mint. 
Ook voor mij hebt G’uw rijkdom ontzegd, 
Werd G’op stro en in doeken gelegd. 
Leer m’U danken daarvoor (2x) 

 
Stille nacht, heilige nacht, 
Heil en vree wordt gebracht. 
Aan een wereld verloren in schuld, 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij de eer. (2x) 
 
12. Er is een roos ontsprongen 
Er is een roos ontsprongen uit ene wortelstam. 
Die, lijk ons d’ouden zongen, uit Jesse ’t leven nam. 
Nu heeft zij bloem gebracht. 
In ’t midden van de winter, in ’t midden van de nacht. 
 
O rozenstruik, Maria, o aller puurste Maagd. 
Van U zingt Isaias, van ’t bloemken dat Gij bracht. 
Want eeuwig in Gods raad, 
lag dat Gij  ’t Kind zou baren tot alder wereld baat. 
 
Wij bidden U van harte om ’t Kind dat op U loech. 
Om deez’ lief bloemkes smarten die het voor ons verdroeg. 
Wil ons toch hulpe zijn. 
Dat wij U mogen maken een woning fraai en rein. 
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13. Ere zij God 
Ere zij God, Ere zij God. 
In den hoge, in de hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
In de mensen een welbehagen. 
 
Ere zij God in den hoge, 
Ere zij God in den hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen een welbehagen 
In de mensen een welbehagen 
 
Ere zij God, Ere zij God. 
In den hoge, in de hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
In de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 
 
14. Wiegelied der herders 
Slaap wel , o kindje, slaap nu zacht, slaap wel, o Hemels kind. 
Wij herders houden trouw de wacht totdat de dag begint. 
Wij zingen nu een wijsje zoet dat U steeds rustig slapen doet. 
Slaap zacht, slaap zacht, lief’lijk kindje, slaap zacht. 
 
Als Gij na ’t slapen wakker wordt zijn wij van ’t waken moe. 
Maar komen schapen en lammetjes al spelend naar U toe. 
En komt de tijd van rust weer aan dan zullen wij weer aan Uw beddeken 
staan. 
Slaap zacht, slaap zacht, lief’lijk kindje, slaap zacht. 
 
Lief Kind wanneer Gij slaapt zo zacht, dan klopt ons hart vol vreugd’. 
De glimlach op Uw lief gezicht doet ons toch zoveel deugd. 
Daarom lief Kind zo zingen wij, Uw tederheid maakt ons zo blij 
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Slaap zacht, slaap zacht, lief’lijk kindje, slaap zacht. 
 
15. Drie Koningen zagen een sterre 
Drie Koningen zagen een sterre. 
Een sterre van wondere pracht. 
De sterre van Jacob, het teken, 
Zolang aan de hemel verwacht. 
Zij repten zich heen in ’t geleide 
De ster die zij hadden aanschouw 
Naar ’t land van de Joden met giften 
Van mirre, van wierook en goud. 
 
Toen zij te Jerusalem kwamen, 
Verdween er de sterre meteen. 
Zij gingen naar koning Herodes 
En vroegen ‘Waar moeten wij heen?’ 
Waar is er de Koning geboren 
Wiens sterre wij hebben aanschouwd. 
Wij zijn ter aanbidding gekomen 
Met mirre, met wierook en goud. 
 
En toen zij daar hadden vernomen, 
Naar Bethlehem moet ge dan gaan, 
Vertoonde zich weder de sterre 
En reisden zij blijde weer aan. 
Zij vonden het koninklijk Kindje 
En knielde aanbiddend ter neer 
Met goud en met wierook en mirre  
En keerden  vol dankbaarheid weer. 
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Voor meer informatie over het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood 

en het programma zie: www.olvternood.nl 

U kunt ook Vriend/ Vriendin worden van het Heiligdom, u krijgt dan 4 

keer per jaar de Vriendenbrief met ons programma thuisgestuurd. Stuurt u 

hiervoor een mail naar info@olvternood.nl of bel 072-5051288. 

U kunt het heiligdom financieel ondersteunen, ook bij de collectes, 

middels de Givt-app. Download hiertoe eenmalig deze app via uw app-

store of via www.givtapp.net/download. U blijft volledig anoniem als 

donateur. Veel dank voor uw ondersteuning. 

 

Zalig Kerstmis! 

http://www.olvternood.nl/
mailto:info@olvternood.nl
http://www.givtapp.net/download

