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Intredezang: 
 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde 

Ja, komt nu , o komt nu naar Bethlehem. 

Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren 

Komt laten wij aanbidden 
Komt laten wij aanbidden 

Komt laten wij aanbidden, die Koning. 
 

Ook wij uitverkoren, mogen u begroeten 

En kussen uw voeten Emmanuel. 

Wij willen geven, hart en geest en leven. 
Komt laten wij aanbidden 

Komt laten wij aanbidden 
Komt laten wij aanbidden, die Koning. 

 

O Kind ons geboren, liggend in een kribbe, 

O neem onze liefd’ in genade aan. 
U die ons liefhebt, U behoort ons harte. 

Komt laten wij aanbidden 
Komt laten wij aanbidden 

Komt laten wij aanbidden, die Koning. 
 
 

 

 

Welkom en inleiding   

 

Samen:  
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. 
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Kyrie (Erste Niederrheinische Krippenmesse) 

 

Ihr Christen, ach eilet zur Krippe herbei! 

Da werdet ihr finden die Liebe im Heu. 
Bereitet eur‘ Herzen und sei wohl getröst’t, 

Gott ist uns geboren und hat uns erlöst. 

Kyrie, Kyrie eleison 

 

Der einzig Sohn Gottes als ein kleines Kind, 
liegt hier in der Kälte, in Armut und Wind. 

Ach hat denn die Liebe so vieles erdacht? 

Sie hat uns Gott selbst in den Stall herein ‘ bracht. 

Christe, Christe eleison. 

 
 

Zum Gloria ( Erste Niederrheinische Krippenmesse) 

 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo 

Gloria, Gloria, ehre sei Gott. 

Friede den Menschen seiner Gnade 
Friede den Menschen die guten Willens sind. 

Wir loben Dich, wir preisen Dich, 

wir beten Dich an. 

Wir rühmen Dich, wir danken Dir, 

was Du für uns getan. 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo 
Gloria, Gloria, ehre sei Gott 

 
 
Eerste lezing uit het eerste boek Samuël, 1, 20-22, 24-28. 

 

In die dagen werd Hanna zwanger en in de loop van het jaar bracht zij 
een zoon ter wereld. Zij noemde hem Samuël, want, zei ze, ik heb hem 

van de Heer afgesmeekt. Toen Elkana weer met zijn gehele gezin op 

reis ging om het jaarlijks offer op te dragen en zijn gelofte in te lossen, 

ging Hanna niet mee, want - zo zei ze tot haar man - ik ga de jongen 

pas brengen als hij aan de borst ontwend is; dan zal hij voor de Heer 

treden en altijd bij Hem blijven. Zodra hij van de borst was, nam 
Hanna Samuël mee, met een driejarige stier, een efa meel en een zak 

wijn. Zij bracht de jongen, zo klein als hij was, naar de tempel van de 

Heer in Silo. Zij slachtten de stier en brachten de jongen naar Eli. 

Daarbij zei Hanna: Met uw verlof, mijn heer, zo waar u leeft, mijn heer, 

ik ben de vrouw die hier gestaan heeft om tot de Heer te bidden, in uw 
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tegenwoordigheid. Om deze jongen heb ik gebeden en de Heer heeft 

mij gegeven wat ik van Hem heb afgesmeekt. Daarom sta ik hem aan 

de Heer af. Zolang hij leeft, blijft hij de Heer afgestaan. En zij bogen 

zich daar voor God de Heer neer.  
Zo spreekt de Heer. 

A. Wij danken God 

 
Tussenzang 128: 

 

Geluk en rijke zegen is weggelegd voor hem 

die wandelt in Gods wegen en luister naar zijn stem 

je zult de vruchten plukken van alles wat je doet, 

je oogsten zullen lukken; met God gaat het je goed. 
 

Zo zal de Here geven, de man die voor Hem buigt, 

een rijk gezegend leven dat van Zijn gunst betuigt. 

Met vreugde zult u eten de opbrengst van uw land. 

U zult gezegend heten, de Here vult uw hand. 

 
Dit zijn de zegeningen die God de HERE geeft. 

Aan wie in alle dingen Hem vreest en voor Hem leeft. 

De HERE zal het leven en al het eeuwig goed 

Uit Sions schatten geven, dat g’u verwond’ren moet. 

 
 

 
Tweede lezing  1 Johannes 3,1-2.21-24 

 
Tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes 

Vrienden, hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij 

worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. De wereld 

begrijpt ons niet en ze kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft erkend. 

Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God, en wat wij zullen zijn, is 
nog niet geopenbaard; maar wij weten dat wanneer het geopenbaard 

wordt, wij aan Hem gelijk zullen zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals 

Hij is. Dierbare vrienden, daar ons geweten ons dus niet hoeft te 

veroordelen, mogen wij vrijmoedig met God omgaan; wij krijgen van 

Hem alles wat wij vragen, omdat wij zijn geboden onderhouden en 

doen wat Hem aangenaam is. En dit is zijn gebod: van harte geloven in 
zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen 

heeft. Wie zijn geboden onderhoudt, blijft in God en God blijft in hem. 

En dat Hij in ons woont, weten we door de Geest die Hij ons gegeven 

heeft. 

Zo spreekt de Heer.  
A. Wij danken God 
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Halleluja, halleluja! 

 

Laat de vrede van Christus heersen in uw hart. 

Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u wonen 
Alleluia. 

 

 

Evangelie Lucas 2,41-52 

 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens  

Lucas 

 

Ieder jaar reisden de ouders van Jezus bij gelegenheid van het 

Paasfeest naar Jeruzalem. En overeenkomstig het gebruik bij dit feest 

gingen zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden was. Maar 
na afloop van die dagen keerden zij naar huis terug. Het kind Jezus 

bleef echter in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. In 

de mening dat Hij zich bij de karavaan bevond, gingen zij een dagreis 

ver, en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden. Omdat zij 

Hem niet vonden keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug. Pas na 
drie dagen vonden zij Hem in de tempel, waar Hij te midden van de 

leraren zat naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde. Allen 

die Hem hoorden waren verbaasd over zijn inzicht en zijn antwoorden. 

Toen zijn ouders Hem daar opmerkten stonden zij verslagen. Zijn 

moeder zei tot Hem: “Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan? Denk 

toch eens met wat een pijn uw vader en ik naar U hebben gezocht”. 
Maar Hij antwoordde: “Wat hebt ge toch naar Mij gezocht? Wist ge dan 

niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn”? Zij begrepen echter 

niet wat Hij daarmee bedoelde. Hij ging met hen mee naar Nazaret en 

was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd 

was in haar hart. En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en 
welgevalligheid bij God en de mensen.  

Zo spreekt de Heer. 

A. wij danken God 

 

Overweging  

 
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 H. 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 
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zal hij komen oordelen De levenden en de doden. ik geloof in de H. 

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 + misintenties 

 

Collecte 

De collecte is bestemd voor de bisschoppelijke Adventsactie 
‘Moeder & kind’ in ontwikkelingslanden. NL31 RABO 0156 0462 

10 t.n.v. Parochie Sint Willibrordus o.v.v ‘Adventsactie 2021’ 

 

 
Offerandelied 

 
Koraal uit Kerstcantate 147 van J.S. Bach 

“Jesu bleibet meine Freude” 

 

 

 
Eucharistische liturgie 

 
v. Bidt, broeders en zuster, 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 
v. De Heer zal bij u zijn. 

a. De Heer zal u bewaren. 

v. Verheft uw hart.            

a. Wij zijn met ons hart bij de Heer.     

v. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

a. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

v. 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. Gij hebt uw heerlijkheid ontvouwd 

voor onze ogen, nieuw licht is opgegaan, uw woord is vlees geworden; 
zichtbaar zijt Gij geworden, onze God in Hem, naar U gaat ons 

verlangen, onze liefde, naar U die nog verborgen zijt. Daarom, met alle 
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engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, 

loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde 

 

Zum Sanktus (Erste Niederrheinische Krippenmesse) 
 

Singt: Heilig, heilig, heilig ist unser Herr und Gott! 

Singt mit der Engeln: Heilig bist du Gott Sabaoth. 

Im Himmel und auf Erden soll deine Herrlichkeit. 

Gelobt, gepriesen werden, jetzt und in Ewigkeit. 
 

Wir singen froh zusammen von ganzer Seel erfreut: 

Der kommt in’s Herren Namen, der sei gebenedeit. 

Hosanna in der Höhe, gepriesen sei der Herr! 

Den großen Gott geschehe sein Lob von Meer zu Meer. 

 
 

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 en west moet door een zuivere offergave hulde worden 

gebracht aan uw Naam. 

 

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 worden 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 en 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, altijddurende verbond; 
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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. 

 

Allen: 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Jij komt.  

 

 

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. 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; samen met uw apostelen en martelaren, (met de heilige N., 

hier wordt de  heilige van de dag of de patroon genoemd ) en met allen 

die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. 

 

Mogen 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 

Willem, onze bisschop, Theodorus en Hermanus, onze 

hulpbisschoppen, 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 broeders en zusters, ja, laat allen die U lief waren 

en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw Rijk. Ook 
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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. 

 
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. 

 

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.  
Verlos ons, Heer, ................... 

 

A Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 

eeuwigheid.  

Amen. 
 

Vredewens     

 
Zum Agnus Deï ( Erste Niederrheinische Krippenmesse) 

 

Lamm Gottes, du Lamm Gottes, 

du trägst die Schuld der Welt. 

Mach uns den Weg zum Herrn bereit 

Den Friede schenk uns allezeit. 
 

Erbarm Dich, oh erbarm Dich, 

erbarme Dich , oh Herr. 

Dein Wort die Nacht erhellt, oh Herr, 

das Dunkel weicht dem Lichtermeer. 
 

Den Frieden, schenk den Frieden 

Den Frieden schenk uns hier. 

Das Licht die Zeit erhellen soll, 

mit Freude füll die Herzen voll. 
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Gebed Geestelijke Communie 

 

Mijn Heer Jezus, 

met uw liefde komt Gij bij elke mens. 
Gij bemint mij en legt in mijn hart het verlangen naar U. 

Graag zou ik U nu als heilig Brood ontvangen en nuttigen. 

Maar dit kan nu niet werkelijk. 

Daarom bid ik U: Kom in mijn hart en in mijn leven. 

Neem mij op in uw liefde dat ik U nooit meer verlaat. Amen 

 
 
Communie uitreiking 

 

Communielied:  

 
 Heilge Nacht  (A.Adams) 

 

Gebed na de communie 
       

Mededelingen 
 
Zegen, wegzending    

 
Slotlied: 

 
Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. 

Mensen van het welbehagen roept op aarde vrede uit. 

Gloria in excelsis Deo! 
 

 

Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is. 

Eer zij God die op de aarde naar ons toegekomen is 

Gloria in excelsis Deo! 

 
Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs 

Geef in onze levensdagen pais en vree, kyrieleis. 

Gloria in excelsis Deo! 

 

 
 

Zalig Kerstmis! 


