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EERSTE LEZING Nachtmis 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 
dagen 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. – A. Wij danken God. 
  
LECTURA del libro de Isaías 9,1-3.5-6 
  
El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaban tierra de 
sombras, y una luz les brilló. Acreciste la alegria, aumentaste el gozo; se gozan 
en tu presencia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. 
Porque la vara del opresor, y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los 
quebrantaste como el día de Madián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se 
nos ha dado: lleva a hombros el principado, y es su nombre: «Maravilla de 
Consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, Príncipo de la paz.» Para dilatar el 
principado, con una paz sin límites, sobre el trono de David y sobre su reino. 
Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahory por 
siempre. El celo del Señor de los ejércitos lo realizará. Palabra de Dios.  
 
TUSSENZANG Psalm 96 
 
Refrein: Heden is ons een redder geboren, Christus de Heer 
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TWEEDE LEZING Nachtmis 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.- A. Wij danken God. 
 
SEGUNDA LECTURA Tito 2,11-14 
  
Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, 
enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y a llevar ya 
desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha que 
esperamos: la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Él 
se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y para prepararse un 
pueblo purificado, dedicado a las buenas obras. Palabra de Dios. 
 
ALLELUIA  
A. Halleluja, halleluja!  Ik verkondig U een tijding van vreugde:  heden is U een 
Redder geboren, Christus, de Heer.  A. Halleluja, halleluja! 
 
H. EVANGELIE  Nachtmis Lucas 2,1-14  
P. De Heer zij met u   A. En met uw geest.  
P. Lezing uit het H. Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas 
A. 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 
Quirinus 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 Nazaret, naar 
Judea: naar de stad van David, Betlehem 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 
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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. – A. Wij danken God. 
 
S. EVANGELIO   San Lucas 2,1-14  
 
En aquel tiempo, salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un 
censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo Cirino 
gobernador de Siria. Y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. También 
José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en 
Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con 
su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaban allí le llegó el tiempo 
del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en 
un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. En aquella región había unos 
pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un 
ángel del Señor se les presentó: la gloria del Señor los envolvió de claridad y se 
llenaron de gran temor. El ángel les dijo: “No temáis, os traigo la buena noticia, 
la gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un 
Salvador: el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño 
envuelto en pañales y acostado en un pesebre”. De pronto, en torno al ángel, 
apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: “Gloria a 
Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor”. Palabra de 
Dios. 
 
ACCLAMATIE: Eer zij God, die onze Vader  en die onze Koning is 
                          Eer zij God, die op de aarde naar ons toegekomen is. 
                          A. Gloria in excelsis Deo 
 

Vervolg nachtmis blz. 9 
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EERSTE LEZING Dagmis Jesaja 52,7-10  
 
Hoe lieflijk zijn 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. – A. Wij danken God.  
 
Lectura del Profeta Isaías 52,7-10 
 

¡Qué hermosos son sobre los montes  los pies del mensajero que anuncia la 

paz, que trae la buena nueva,  que pregona la victoria, que dice a Sión: «Tu 

Dios es Rey»! Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara 

al Señor, que vuelve a Sión. Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, que 

el Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén: el Señor desnuda su santo 

brazo a la vista de todas las naciones, y verán los confines de la tierra la 
victoria de nuestro Dios. Palabra de Dios. 
 
TUSSENZANG Psalm 98 
 
Refrein: Geheel de aarde aanschouwde wat onze God voor ons deed 
 
TWEEDE LEZING Dagmis 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 
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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. –A.  Wij danken God.  
 
SEGUNDA LECTURA de la carta a los Hebreos 1,1-6 
 
En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a 
nuestros padres por los Profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por 
el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha ido 
realizando las edades del mundo. El es reflejo de su gloria, impronta de su ser. 
El sostiene el universo con su palabra poderosa. Y, habiendo realizado la 
purificación de los pecados, está sentado a la derecha de Su Majestad en las 
alturas; tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el 
nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás: «Hijo mío eres tú, hoy 
te he engendrado»? O: ¿«Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo»? Y 
en otro pasaje, al introducir en el mundo al primogénito, dice: «Adórenlo todos 
los ángeles de Dios». Palabra de Dios. 
 
ALLELUIA  
 
A. Halleluja, halleluja!  
Ik verkondig U een tijding van vreugde:  heden is U een Redder geboren,  
Christus, de Heer.   
A. Halleluja, halleluja! 
 
H. EVANGELIE Dagmis Johannes 1,1-18   
 
P. De Heer zij met u.  A. En met uw Geest.  
P. Lezing uit het H. Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes 
A. 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. Er trad een mens op, een gezondene van God: zijn naam was 
Johannes. Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het Licht, opdat allen 
door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het Licht maar hij moest 
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getuigen van het Licht. 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 wel 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. Wij hebben Johannes’ 
getuigenis over Hem toen hij uitriep: “Deze was het van wie ik zei: Hij die achter 
mij komt is vóór mij, want Hij was eerder dan ik.” Van zijn volheid hebben wij 
allen ontvangen; genade op genade. Werd de wet door Mozes gegeven, de 
genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus. Niemand heeft ooit God 
gezien; de Eniggeboren God, die in de schoot van de Vader is, Hij heeft Hem 
doen kennen.  Woord van de Heer. – A. Wij danken God 
 
S. EVANGELIO   San Juan 1,1-18 
 

En el principio ya existía la Palabra,  y la Palabra estaba junto a Dios,  y la 
Palabra era Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la 

Palabra se hizo todo,  y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la 

Palabra había vida,  y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la 

tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios,  que se 

llamaba Juan:  éste venía como testigo,  para dar testimonio de la luz,  para 

que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz,  sino testigo de la luz. La 

Palabra era la luz verdadera,  que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en 

el mundo estaba;  el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la 

conoció. Vino a su casa,  y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la 

recibieron,  les da poder para ser hijos de Dios,  si creen en su nombre. Estos 

no han nacido de sangre,  ni de amor carnal,  ni de amor humano,  sino de 

Dios. Y la Palabra se hizo carne,  y acampó entre nosotros,  y hemos 

contemplado su gloria:  gloria propia del Hijo único del Padre,  lleno de gracia 

y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije:  

«El que viene detrás de mí  pasa delante de mí,  porque existía antes que yo». 

Pues de su plenitud  todos hemos recibido  gracia tras gracia: porque la ley se 

dio por medio de Moisés,  la gracia y la verdad  vinieron por medio de 

Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: El Hijo único,  que está en el seno del 
Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra de Dios. 
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ACCLAMATIE:  Eer zij God, die onze Vader  en die onze Koning is 
                           Eer zij God, die op de aarde naar ons toegekomen is. 
                           A. Gloria in excelsis Deo 

Vervolg dagmis blz. 9 
 
 

 
EERSTE LEZING Dagmis Handelingen 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. 
Woord van de Heer. – A. Wij danken God. 
 
TUSSENZANG/PSALM 31 
 
Refrein: Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen, Heer 
 
ALLELUIA (allen gaan staan tot aan de Verkondiging)  
 
A. Halleluja, halleluja!  
Ik verkondig U een tijding van vreugde:  heden is U een Redder geboren,  
Christus, de Heer.   
A. Halleluja, halleluja! 
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H. EVANGELIE Dagmis 2e kerstdag Matteüs 10, 17-22  
 
P. De Heer zij met u.  A. En met uw Geest.  
P. Lezing uit het H. 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.” 
Woord van de Heer.- A. Wij danken God. 
 
ACCLAMATIE:  Eer zij God, die onze Vader  en die onze Koning is 
                           Eer zij God, die op de aarde naar ons toegekomen is. 
                           A. Gloria in excelsis Deo 
 

VERKONDIGING  
 
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  
 

P. 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  
 
PREFATIE  1 van Kerstmis 
 
P. De Heer is met U.  A. En met Uw Geest.  
P. Verheft uw hart.    A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
P. Brengen wij dank aan de Heer onze God.   
A. 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. 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 engelen, machten en krachten, met allen die 
staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde:  
 
SANCTUS  
 
Nederlandse vertaling:  
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 van de Heer, Hosanna in den hoge. 
 
EUCHARISTISCH GEBED  3B  
 
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 



11 

 

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; 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: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat 
Gij verrezen zijt. 
 
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 
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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, 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 en tot in 
eeuwigheid. A. Amen. 
 
ONZE VADER  
 
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.  
 
P. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, 
gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van alle zonde, en 
beveiligd tegen alle 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.  
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VREDESRITUS  

P. 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.  A. Amen  
 
P. De vrede des Heren zij altijd met u.  A. En met uw geest.  
 
AGNUS DEI  
 
Nederlandse vertaling:  
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm u over ons. (2x) 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, geef ons de vrede.  
 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE 
 
P. Zalig zijn 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.  
P. Het lichaam en bloed van Christus beware ons tot eeuwig leven.  
A. Amen  
 
COMMUNIEUITREIKING 
 
Geestelijke communie: 
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik 
bemin U en verlang naar U.  
Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer. 
 
SLOTGEBED 
 
ZENDING en ZEGEN 
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