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Alle gezangen in deze viering worden alleen door de
cantores gezongen. In verband met de mogelijke
verspreiding van het virus is het niet toegestaan mee
te zingen.

OPENINGSRITUS
INTREDE CELEBRANT EN ASSISTENTEN
- U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, te gaan staan –

OPENINGSLIED: Vanwaar zijt Gij gekomen
Gezongen door de cantores
Vanwaar zijt Gij gekomen,
wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij
die onder ons wilt wonen,
zover ver weg, zo dichtbij.
Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal
uw woorden uitgeschreven
in ied’re mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.

KRUISTEKEN EN BEGROETING
v.
a.

In de naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Amen.

v.
a.

De Heer zij met u.
En met uw geest.

- U kunt gaan zitten -
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INLEIDEND WOORD
SCHULDBELIJDENIS:
v.

Broeders en zusters, belijden wij onze zonden,
bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed 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.

v.

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

a.

KYRIË: Mis Nicolai
Gezongen door de cantores
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons
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GLORIA: Lourdesmis
Gezongen door de cantores
Gloria, gloria in excelsis Deo.
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.
Gloria, gloria in excelsis Deo.
Gloria, gloria in excelsis Deo.

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.

Domine Fili unigenite
Iesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem
nostram,
Gloria, gloria in excelsis Deo.
Gloria, gloria in excelsis Deo.

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

Qui sedes ad dexteram
Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus,
Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu
In gloria Dei Patris. Amen
Gloria, gloria in excelsis Deo.
Gloria, gloria in excelsis Deo.

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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COLLECTA GEBED

LITURGIE VAN HET WOORD

De kaars bij de ambo wordt aangestoken

EERSTE LEZING: Hand. 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 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.
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l.
a.

Woord van de Heer.
Wij danken God.

ANTWOORDPSALM: Psalm 31
Gebeden
l.
a.
l.
a.
l.
a.
l.
a.

Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen, Heer.
Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen, Heer.
Wees mij een rots waar ik vluchten kan,
een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vesting,
uw Naam is mijn leider en gids.
Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen,
Gij zult mij beschermen, getrouwe God.
Ik mag mij verheugen in uw erbarmen,
Gij ziet mijn ellende, Gij helpt mij in nood.
Bevrijd mij van mijn vervolgers.
Laat over uw dienaar uw Aanschijn stralen,
red mij door uw genade.

ALLELUIA:
- U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, te gaan staan –

Gezongen door de cantores
Alleluia
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In den beginne was het Woord,
God, die van eeuwigheid bestond,
Stond op en opende zijn mond;
Zijn stem wordt tot vandaag gehoord. Alleluia

EVANGELIE: Mt. 10, 17-22
v.
a.
v.
a.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer
Jezus Christus volgens Matteus
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 moetzeggen.
„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."
v.
a.

Woord van de Heer.
Wij danken God.
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ACCLAMATIE: Hart van de hemel
Gezongen door de cantores
Hart van de hemel, hart van de aarde
Wil elkaar raken, opdat wij mensen,
Niet zo verloren staan.

HOMILIE
MOMENT VAN STILTE
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.
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VOORBEDE:
Gezongen acclamatie voor de voorbede:
Gezongen door de cantores
Goed nieuws van licht en vrede

Gesproken acclamatie na elke voorbede:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Gezongen acclamatie na de voorbede:
Gezongen door de cantores
Goed nieuws van licht en vrede

LITURGIE VAN DE EUCHARISTIE
OFFERANDE:
- Het altaar wordt gereed gemaakt met de gaven van
brood en wijn
- U kunt zich bij de offerande aansluiten door middel van
de collecte. Wilt u de mandjes doorgeven?
- Er wordt gezongen:
OFFERANDELIED: Geen wieg voor een Koning
Gezongen door de cantores
Geen wieg voor een koning, een kribbe alleen,
geen plaats in een woning, voor ‘t kindeke klein,
de sterren, zij straalden, verspreidden hun pracht,
toen Jezus zou komen in donkere nacht.
De os en de ezel hebt gij wel gehoord,
toch heeft het uw het vrede en rust niet gestoord
wij bidden U, Jezus doe stralen het licht
en houd onze ogen naar U toegericht.
Gij zijt onze Koning, die komt met uw macht,
uw dienst wordt op aarde in zwakheid volbracht,
o kies toch uw woning met spoed in ons hart
en schenk ons uw liefde, in blijdschap en smart.
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BEREIDING VAN DE GAVEN EN HANDWASSING
GEBEDSINTENTIES
OPROEP TOT GEBED:
v.
a.

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer
aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.
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
PREFATIE:
v.
a.
v.
a.
v.
a.

De Heer zal bij u zijn
De Heer zal u bewaren
Verheft uw hart
Wij zijn met ons hart bij de Heer
Brengen wij dank aan de Heer, onze God
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. In het
mysterie van zijn geboorte dat wij heden vieren, is Hij, die
als God onzichtbaar is, zichtbaar onder ons verschenen; vr
alle tijden geboren uit de Vader, is Hij onze tijd
binnengegaan. Wat vervallen is richt Hij weer op, heel de
schepping wordt hersteld, en de verdwaalde mens roept Hij
terug naar het koninkrijk der hemelen. Daarom, met alle
engelen loven wij U en zingen vol vreugde:
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SANCTUS: Nicolaimis
Gezongen door de cantores
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 I:
Wij bidden U, genadige God,
Vader van onze Heer Jezus Christus,
wij smeken U
door Hem die is uw Zoon en onze Heer:
dat Gij wilt aanvaarden en zegenen
deze gaven hier, die wij U aanbieden;
dat Gij zult heiligen dit brood en deze beker
opdat zij ten goede komen aan heel de kerk,
die Gij geroepen hebt en uitverkoren
overal in deze wereld.
Regeer uw kerk, Heer onze God, wees onze herder;
breng ons bijeen van heinde en ver
en geef ons uw vrede.
Dat vragen wij U
in eenheid met de bisschop van Rome, paus Franciscus,
in eenheid met onze bisschop Johannes,
verenigd ook met allen die, oprecht en trouw,
uw woord bewaren
en het geloof belijden van uw apostelen
overal in deze wereld.
Herinner U de namen, Heer,
van allen die U toebehoren
en van alle mensen die hier voor U staan.
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Gij kent hun geloof,
Gij weet dat zij U willen dienen.
In naam van hen die U het offer brengen
van hun aanbidding en hun dankbaarheid,
in naam van allen smeken wij U:
houd hen in leven want op U hopen zij,
bevrijd hun hart
en maak hen heilig,
Gij, eeuwige en waarachtige, levende God.
Wij zegenen en aanbidden U,
omdat op deze dag
de maagd Maria de Verlosser heeft geschonken
aan onze wereld,
en wij smeken U, samen met haar,
met de heilige Jozef
en met uw apostelen en bloedgetuigen
Petrus en Paulus, Andreas,
Jakobus, Johannes;
met Tomas, Jakobus,
Filippus, Bartholomeus,
Matteüs, Simon en Taddeus;
met Linus en Cletus,
Clemens en Sixtus,
met Cornelius, Cyprianus,
Laurentius en Chrysogonus,
met Johannes en Paulus,
Cosmas en Damianus,
en met al uw heiligen.
Om hunnentwil
en op hun voorspraak vragen wij:
wees onze toevlucht, waar wij ook gaan,
wees onze kracht door Christus onze Heer. Amen.
Neem deze gaven van ons aan, Heer God,
waarin wij onszelf willen geven en toevertrouwen aan U.
Wij, die door U gekozen zijn
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om voor te gaan in deze dienst,
wij zijn met allen die in U geloven, uw volk, uw eigen bezit;
beschik over ons
en voer ons van dag tot dag naar uw vrede;
dat wij niet eeuwig verloren gaan
maar bij uw uitverkorenen worden geteld.
Door Christus onze Heer. Amen
Ontvang uit onze handen, Heer,
dit brood en deze beker;
bekrachtig en voltooi en zegen deze gaven
dat zij voor ons het Lichaam worden en het Bloed
van Jezus Christus, uw beminde Zoon.
Die op de avond voor zijn lijden en dood
het brood in zijn handen heeft genomen,
en zijn ogen opgeslagen heeft
naar U, God, zijn almachtige Vader,
de zegen uitgesproken heeft,
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 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.

Redder van de wereld, bevrijd ons,
Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis.

Daarom gedenken wij, Heer,
het lijden en de dood van Jezus Christus, uw Zoon,
dat Hij verrezen is,
dat Hij is opgestegen naar de hemel.
Tot uw dienst geroepen,
tot uw volk gemaakt,
geven wij U wat Gij ons zelf in handen hebt gelegd:
dit ongebroken, vlekkeloze Lam,
dit brood van eeuwig leven, en deze beker
die onze redding is in eeuwigheid.
Keer U niet af, wees ons genadig,
zoals Gij in genade hebt aanvaard
het offer van uw dienaar Abel
en dat van Abraham die onze vader is,
het heilig offer ook van brood en wijn
dat uw priester Melchisédek
U heeft gebracht.
Zend dan uw engel, machtige God,
om deze gaven en gebeden op te dragen
naar het altaar van uw heerlijkheid;
wij bidden U,
dat wij die de gemeenschap vieren van deze tafel
en delen in het Lichaam van uw Zoon
en in zijn Bloed,
van U gezegend zullen zijn
vol van uw genade.
Door Christus onze Heer. Amen.
Herinner U de namen, Heer,
van onze broeders en zusters
die ons in de dood zijn voorgegaan,
getekend met het geloof.
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Dat zij, en allen die in Christus zijn ontslapen,
in vrede mogen rusten
en binnengaan in uw land
verlicht en vertroost.
Door Christus onze Heer. Amen.
Wij zijn van U, met al ons kwaad,
op uw barmhartigheid hopen wij.
Neem ons op in de gemeenschap van uw heiligen,
van uw apostelen en bloedgetuigen
Johannes, Stefanus, Mattias, Barnabas,
Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus,
Felicitas en Perpetua,
Agatha en Lucia,
Agnes, Cecilia en Anastasia,
en van al die anderen
die reeds door U verheerlijkt zijn.
Behandel ons niet zoals wij verdienen,
maar schenk ons vergeving opdat wij mogen delen in hun geluk.
Door Jezus Christus onze Heer.
In Hem hebt Gij al wat bestaat
geschapen en gezegend,
in Hem ontvangen wij al uw genade,
Hij is ons leven.
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.
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ONZE VADER:
- U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, te gaan staan –

v.

Laten wij bidden tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:

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.

v.

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.

GEBED OM VREDE
VREDEWENS
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AGNUS DEI: Nicolaimis
Gezongen door de cantores
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Lam Gods, dat wegneemt
de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Lam Gods, dat wegneemt
de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Lam Gods, dat wegneemt
de zonden der wereld,
geef ons de vrede.

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE:
v.
a.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.

COMMUNIE
Voorafgaand aan de communie wordt u gevraagd via de
zijpaden naar achter te lopen om uw handen te ontsmetten
en via het middenpad naar voren te lopen om de communie
te ontvangen. Houd steeds 1,5 meter afstand van elkaar. De
cantores lector en misdienaars worden als eerste uitgenodigd
de communie te ontvangen, vervolgens eerst de kerkgangers
aan de pastoriezijde (Jozefbeeld), daarna de kerkgangers
aan de zijde van de Mariakapel.
Tijdens de communie is er zang
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LIED NA DE COMMUNIE: In de kleinste stad van Juda
Gezongen door de cantores
In de kleinste stad van Juda,
het geringe Bethlehem.
Is geschied wat in de Schriften
staat gesproken over Hem.
Door wie God aan ons onthuld,
hoe de schepping wordt vervuld.
Wat de eeuwen door geloofd werd
neemt gestalte aan in Hem.
Die ter wereld is gekomen
in een stal van Bethlehem.
En dit schamele begin,
luidt de nieuwe toekomst in.
Zoals de getuigen melden
is het Kind van Bethlehem.
Van de vrede taal en teken
loopt het leven uit op Hem.
En zo wordt ons openbaar,
Jezus maakt God voor ons waar.

MOMENT VAN STIL GEBED
GEBED NA DE COMMUNIE

SLOTRITUS
MEDEDELINGEN
ZENDING EN ZEGEN
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SLOTLIED: Nu zijt wellekome
Gezongen door de cantores
Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer;
Gij 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 de heilige kerstnacht,
van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis!
d’Herders op den velde 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 geschied voorwaar.”
Kyrieleis!
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Het pastorale team, het parochiebestuur,
de pastoraatsgroep en de kerngroepen van
de Ursulaparochie wensen u een heel zalig
kerstmis!

Voorganger:
Met medewerking van:
Onder leiding van:
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Pater P. Peelen sj
Cantores
Mw. S Nowee

