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OPENINGSRITUS 
 
Openingszang en begroeting 
 
Schuldbelijdenis 1 
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. 
Moge….Amen. 
 
Schuldbelijdenis 2 
Heer, die U tot ons, Wij hebben gezondigd. 
Toon ons, Heer, uw barmhartigheid. En schenk ons uw heil. Moge… 
Amen 
 
Na schuldbelijdenis 1 en 2 wordt gezegd of gezongen: 
 

Heer, Ontferm U 
Heer, ontferm U. 2x 
Christus, ontferm U. 2x  

Heer, ontferm U. 2x  
 

Of Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison. 
 
Gebed 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Eerste lezing Jes., 7, 10-14 
Uit de Profeet Jesaja 
In die dagen sprak Jesaja tot Achaz “Vraag de Heer, uw God, om een 
teken, hetzij hoog aan de hemel of diep in de hel.” Maar Achaz 
antwoordde “Ik vraag niet om een teken; ik wil de Heer niet op de proef 
stellen.” En Jesaja sprak “Luister dan, Huis van David, is het u niet 
genoeg mensen te ergeren, dat gij ook mijn God tot ergernis wilt zijn? 
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Daarom geeft de Heer u ook ongevraagd een teken Zie, de jonge vrouw 
zal ontvangen en een zoon baren, en zij zal hem noemen ‘Immanuël’: 
‘God-met-ons’.” Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm 
Ps. 24 (23), 1-2, 3-4ab, 5-6 
R:    De Heer moet de poorten binnengaan, want Hij is de koning der 
glorie. 
 
Aan God hoort de aarde en al wat er op is, de aardschijf en al wat daar 
woont; Want Hij heeft haar op het water gegrondvest, haar vastgelegd 
op de zee. 
 
Wie zal beklimmen de berg van de Heer, wie in zijn heiligdom staan? 
Die rein is van handen en zuiver van hart, zijn zinnen niet zet op wat 
kwaad is. 
 
Hij zal door de Heer gezegend worden, beloond door God, zijn 
verlosser. Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem, dat staat voor het 
aanschijn van Jakobs God. 
 
Tweede lezing Rom., 1, 1-7 
Begin van de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van 
Rome 
Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus, door Gods roeping 
apostel, bestemd voor de dienst van het evangelie dat God eertijds 
door zijn profeten in de heilige geschriften heeft aangekondigd. 
Het is de boodschap over zijn Zoon, die naar het vlees geboren is uit het 
geslacht van David, die naar de heilige Geest is aangewezen als Zoon 
van God door Gods machtige daad, door zijn opstanding uit de doden, 
Jezus Christus onze Heer. Door Hem heb ik de genade van het 
apostelschap ontvangen, om ter ere van zijn naam onder alle volken 
mensen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof. 
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Ook gij hoort bij hen, geroepen als gij zijt door God tot de gemeenschap 
van Jezus Christus. Ik zend mijn groeten aan u allen in Rome God heeft 
u lief en riep u tot zijn heilige gemeente. Genade en vrede voor u 
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus! Woord van de 
Heer. 
allen: Wij danken God. 
 
Vers voor het Evangelie 
Mt., 1, 23 
Alleluia. 
Zie, de maagd zal zwanger worden 
en een zoon ter wereld brengen. 
En men zal Hem de naam Immanuël geven: God met ons. 
Alleluia. 
 
Evangelie 
Mt., 1, 18-24 
Jezus werd geboren uit Maria, de verloofde van Jozef, zoon van David. 
De Heer zij met u. 
allen: En met uw geest. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. 
allen: Lof zij U, Christus. 
De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze: 
Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze 
gingen samenwonen, zwanger van de heilige Geest. 
Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak 
wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden. 
Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de 
Heer die tot hem sprak “Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd 
Maria, uw vrouw, tot u te nemen: het kind in haar schoot is van de 
heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet 
noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.” 
Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken 
heeft door de profeet, die zegt  
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“Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, 
en men zal Hem de naam Immanuël geven.” Dat is in vertaling God met 
ons. Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem 
bevolen had en nam zijn vrouw tot zich. Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 
Homilie of 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 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  
 
Of Credo in unnum Deum,... 
 
Voorbede: 
Antw. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

EUCHARISTIE 
BEREIDING VAN DE GAVEN 

 

Bidt, broeders en zusters,….  
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 
 
 

uit de doden, die opgestegen is 
ten hemel, zit aan de rechter- 
hand 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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EUCHARISTISCH GEBED 
 

De Heer zij met u. En met uw geest. 
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 
overaldoor Christus onze Heer. Profeten hebben Hem geschouwd, en 
Hem voorzegd; een vrouw, die maagd en moeder was,heeft Hem 
gedragen; Johannes heeft verkondigd dat Hij komen zou, en Hem 
herkend en aangewezen toen Hij eenmaal was gekomen. Hij zelf 
ontsteekt in ons de vreugde en de kracht om toe te leven naar de dag 
van zijn geboorte. Laat Hij ons vinden, waakzaam, biddend, vol van dat 
geheim, zingend van alle grote dingen die Hij heeft gedaan. 
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: 
 

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. 
 

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. 
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. 
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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, 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. 
   Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  
   verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij 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.) 
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,  
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sterk in liefde en geloof: samen met uw dienaar N., onze paus en N., 
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 broeders 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. 
 

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 tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 

Gebed des Heren 
Onze vader die in de hemelen zijt, 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk 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…… 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid.   
 
 

Pater noster, qui es in caelis: 
sanctificétur nomen tuum; 
advéniat regnum tuum; 
fiat volúntas tua, sicut in caelo, 
et in terra. Panem nostrum 
cotidiánum da nobis hódie; 
et dimítte nobis débita nostra, 
sicut et nos dimíttimus 
debitóribus nostris; et ne nos 
indúcas in tentatiónem; sed 
líbera nos a malo. 
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Vredesritus 
 
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. 
 
Of Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. (herhalen) 
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem. 
 
Uitnodiging tot de communie 
 
Zalig zij… 
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spéék en ik zal 
gezond worden. 
 
Communiezang 
 
Gebed na de communie 
 

SLOTRITUS 
Zegen en wegzending 
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