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 Opening 
 

♫ Openingslied  TE BETLEHEM GEBOREN  
  

 

Kruisteken en begroeting 
 
In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

P De Genade van Onze Heer Jezus Christus, de liefde van God 

en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 

A En met uw geest 

 

 

Schuldbelijdenis 
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 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. 

Pr Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze 
zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

A Amen 
 

♫ Kyrie en Gloria VIIIe mis     

 

♫ Gloria         Eer aan God 
 
 

Openingsgebed 
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 Dienst van het woord 
 

Uit de Handelingen van de Apostelen 

 

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 Cilicië 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. 

Zo spreekt de Heer.  

A: Wij danken God. 

 

♫ Tussenzang: Psalm 31, 3 & 4 
 

Refrein: Vader in uw hand beveel ik mijn geest. 

 

♫ Alleluia ( Missa de Lourdes) 
 

Alleluia 
Gezegend, die komt met de Naam van de Heer; 
de Heer is God, Hij verlicht ons. 

Alleluia 
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Evangelie 

 

D.: De Heer zij met u. 

A.: En met uw geest. 

D.: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  

volgens Matteüs. 

A.:  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 of 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.” 

Zo spreekt de Heer.  

A: Wij danken God. 
 

Preek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

Credo     Geloofsbelijdenis 

Credo in unum Deum, 

Patrem omnipotentem,  

factorem caeli et terrae, 

visibilium omnium  

et invisibilium. 

Et in unum Dominum,  

Iesum 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. 

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, 

en 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, 

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,  

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. 



6 

Qui cum Patre et Filio simul  

adoratur et conglorificatur: 

qui locutus est per prophetas.  

Et (in) unam, sanctam,  

catholicam  et apostolicam 

Ecclesiam.  

Confiteor unum baptisma in 

remissionem peccatorum. 

Et exspecto resurrectionem  

mortuorum, 

et vitam venturi saeculi.  

Amen. 

Die met de Vader en de Zoon samen  

wordt aanbeden en verheerlijkt; 

die gesproken heeft door de profeten.  

Ik geloof in de éne, 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 
 
♫ Voorbede acclamatie: Heer ontferm U 
.  

Acclamatie  

Cantor:               Dominus deprecemur   

Andere Cantors: Te rogamus audi nos 
 

 
 Klaarmaken van de altaartafel 
 

♫ Offerandelied: Transeamus 

 

Aanbrengen van de gaven 
 
Pr  Bidt, broeders en zusters, 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 van heel zijn  

     heilige kerk. 

 
Gebed over de gaven 

 
♫ Eucharistisch gebed  
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Pr Dominus vobiscum       De Heer zij met u. 

A Et cum spiritu tuo.       En met uw geest. 

Pr Sursum corda.        Verheft uw hart. 

A Habemus ad Dominum.   Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Pr Gracias agamus Domino    Brengen wij dank aan de Heer 

         Deo nostro.          onze God 

A Dignum et justum est.      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 Jezus Christus onze heer. Want uw 

martelaar Stefanus heeft Christus nagevolgd, en uw Naam 

beleden tot in de dood; zijn bloed verkondigt uw grote daden: zo 

komt uw kracht in zwakheid tot ontplooiing, en maakt Gij onze 

broosheid sterk om van U te getuigen, door Christus onze Heer.  

 Daarom, met alle engelen in de hemel, verheerlijken wij U op 

aarde zolang er woorden zijn en zingen U toe vol vreugde:  

 

♫ Sanctus     Heilig  
 

Sanctus, sanctus, sanctus,  Heilig, heilig, heilig, 

Dominus Deus Sabaoth.  de Heer der hemelse machten 

Pleni sunt caeli et terra,   Vol zijn hemel en aarde 

gloria tua.     van uw heerlijkheid. 

Hosanna in excelsis.   Hosanna in den hoge. 

Benedictus qui venit in   Gezegend Hij die komt in 

Nomine Domini.    de Naam des Heren. 

Hosanna in excelsis.   Hosanna in den hoge. 
 
 

Pr 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 tot west moet door een 

zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw Naam.  
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 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 zijn 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, 

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, ALTIJD DURENDE 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. 

 

Pr 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.  
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 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 uw apostelen en martelaren, 

met de heilige Stefanus en met allen die in uw heerlijkheid zijn 

en daar voor ons bidden.  

 Moge 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.  

 

 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 broeder 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.  

 

Pr Per ipsum, et cum ipso,  Door Hem, en met Hem, 

et in ipso, est tibi Deo  en in Hem, zal uw Naam  

Patri omnipotenti in unitate  geprezen zijn Heer, onze God 

Spiritus Sancti, omnis honor    almachtige Vader, in de eenheid 

et gloria per omnia saecula  van de Heilige Geest, hier en nu 

saeculorum. en tot in eeuwigheid. 

Amen.    Amen 
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♫ Gebed des Heren  

 

 Pr   Praeceptis salutaribus moniti  Aangespoord door een gebod  

        et divina institutione formati,  van de Heer en door zijn  

        audemus dicere  goddelijk woord onderricht,   

   durven wij zeggen. 

 

 C     Pater noster qui es in caelis; Onze Vader die in de hemel is; 

         sanctificetur nomen tuum;   Uw Naam worde geheiligd; 

         adveniat regnum tuum;   Uw Rijk kome; 

         fiat voluntas tua,   Uw wil geschiede 

         sicut in caelo et in terra.  Op aarde zoals in de hemel. 

Panem nostrum cotidianum  Geef ons heden   

da nobis hodie;    ons dagelijks brood. 

Et dimitte nobis   En vergeef ons 

debita nostra,    onze schulden, 

sicut et nos dimittimus   zoals ook wij vergeven aan 

debitoribus nostris   onze schuldenaren 

et ne nos inducas   en breng ons niet   

in tentationem,    in beproeving, 

sed libera nos a malo.   maar verlos ons van het kwade. 

 

Pr Libera nos quaesumus,             Verlos ons,   

Domine, ab omnibus malis,      Heer, van alle kwaad,  

da propitius pacem                   geef genadig vrede  

in diebus nostris, ut ope            in onze dagen, dat wij, gesteund  

misericordiae tuae adiuti,et      door uw barmhartigheid,  

a peccato simus semper liberi altijd vrij mogen zijn van zonde, 

et ab omni perturbatione          en beveiligd tegen alle angst  

securi,    en onrust 

exspectantem beatam spem      terwijl wij uitzien naar de zalige 

et adventum salvatori nostri     vervulling van onze hoop,  

Iesu Christi.   de komst van onze Verlosser  

C       Quia tuum est regnum et          Want van U is het koninkrijk en   

         potestas, et gloria              de kracht en de heerlijkheid                                                                                                                                                                                                                           

         et saecula.   in eeuwigheid.  



11 

Pr Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: mijn 

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 de 

eeuwen der eeuwen. 

A Amen 

 

Vredeswens 

Pr De vrede des Heren zij altijd met u.  

A En met u geest.  

D Wenst elkaar de vrede. 

 

Breking van het brood 
 

♫ Lam Gods  
 

Agnus Dei,        Lam Gods, 

qui tollis peccata mundi,     dat wegneemt de zonden der wereld, 

miserere nobis. (2x)      ontferm U over ons. (2x) 

Agnus Dei,                                 Agnus Dei,  

qui tollis peccata mundi,      dat wegneemt de zonden der wereld, 

dona nobis pacem.      geef ons de vrede. 

 
Uitnodiging tot de communie 

Pr Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 

A Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar 

spréék en ik zal gezond worden. 
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♫ Communieliederen:  
 
Panis Angelicus 

  

♫ Er is een roos ontsprongen  

 
Gebed na de communie 
 

Mededelingen 
 
Zegen 
 
♫ Slotlied: Hoor de eng’len zingen d’eer 

 

 
 
 

Zalig Kerstfeest! 
 

Moge Zijn licht en Zijn vrede  
- geboren in de kerstnacht -  

met u meegaan in 2021! 
 

 

 

 
 

 


