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Hallo!  
 

Wat leuk dat je meeviert  
op deze bijzondere, heil ige avond. 

 

Steek thuis  een kaarsje op  
en vraag God of Hij  bij  je wil  z i jn.  

 

Je kunt t i jdens of na het kijken als je wilt  
een berichtje  achterlaten in de chat.  

 

Geniet ervan: of je nu l ive ki jkt  of later,  
of je ons kent of  misschien helemaal niet…  

  

Dat God ons op dit  Kerstfeest  
zijn troost en vreugde mag geven! 

 

Enne…  meezingen mag!!       
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VAN TEVOREN 
 

NL  Stille nacht, heilige nacht, 
alles slaapt, sluimert zacht. 
Eenzaam waakt het hoogheilige 
paar, 
lief'lijk Kindje met goud in het haar, 
sluimert in hemelse rust. 
Sluimert in hemelse rust. 
 

Stille nacht, heilige nacht, 
Zoon van God! Liefde lacht 
vriend'lijk om uwe god'lijke mond. 
Nu ons slaat de reddende stond, 
Jezus, van uwe geboort'! 
Jezus, van uwe geboort'! 
 
Stille nacht, heilige nacht, 
herders zien 't eerst uw pracht: 
Door der eng'len alleluja. 
Galmt het luide  
van verre en na: 
Jezus de redder ligt daar! 
Jezus de redder ligt daar! 

EN  Silent night, holy night 
All is calm, all is bright 
Round yon virgin mother and 
child 
Holy infant, so tender and mild 
Sleep in heavenly peace 
Sleep in heavenly peace 
 

Silent night, holy night 
Shepherds quake at the sight 
Glories stream from heaven afar 
Heavenly hosts sing Alleluia 
Christ the Saviour is born 
Christ the Saviour is born 
 
Silent night, holy night 
Son of God, love's pure light 
Radiant beams from thy holy 
face - With the dawn of 
redeeming grace, 
Jesus, Lord, at thy birth 
Jesus, Lord, at thy birth 
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OPENINGSRITUS 
 

Intredelied            allen (in de kerk) staan  

            kies thuis wat je prettig vindt 
 

NL  Wij komen tezamen  
onder ‘t sterrenblinken, 
een lied moet weerklinken voor 
Bethlehem. ‘Christus geboren!’ 
zingen d’engelenkoren. 
Kom, laten wij aanbidden, (3x) 
onze Heer! 
 

Drie wijzen met wierook  
kwamen er van verre,  
zij volgden zijn sterre  
naar Bethlehem. Herders en wijzen 
komen Jezus prijzen.   
Kom, laten wij aanbidden, (3x) 
onze Heer! 
 

Ook wij uitverkoren, mogen U 
begroeten en kussen uw voeten, 
Emmanuël. Wij willen geven:  
hart en geest en leven. 
Kom, laten wij aanbidden, (3x) 
onze Heer! 

LA  Adeste fideles,  
laeti triumphantes, 
Venite, venite in Bethlehem. 
Natum videte Regem 
angelorum, 
Venite adoremus, (3x) 
Dominum! 
 

EN  O come, all ye faithful,  
joyful and triumphant! 
O come ye, O come ye to 
Bethlehem; Come and behold 
him - Born the King of Angels: 
O come, let us adore Him, (3×) 
Christ the Lord! 
 

Sing, choirs of angels, sing in 
exultation, Sing, all ye citizens  
of Heaven above! Glory to God, 
glory in the highest: 
O come, let us adore Him, (3×) 
Christ the Lord! 

 
Kruisteken en begroeting  
 

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

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God  
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 
A: En met uw geest. 
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Schuldbelijdenis  
 

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… A: Amen. 
 

Heer, ontferm U over ons. Kyrie eleison. 
Christus, ontferm U over ons. Christe eleison. 
Heer, ontferm U over ons. Kyrie eleison. 
 

Eer aan God  

      

Eer aan God in den hoge 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; 
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. 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. 

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. Domine 
Fili unigenite, Iesu Christe, 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius 
Patris, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis;  
qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram.  
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. 
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Openingsgebed 

 
 

LITURGIE VAN HET WOORD  
 

                   allen zitten        

Eerste lezing               Jesaja 9, 1-3. 5-6 
 

Het volk dat wandelt in de duisternis ziet een helder licht; een glans 
straalt over hen die wonen in het land van de dood. Gij hebt hun 
blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot. Voor uw aanschijn 
zijn zij vrolijk als mensen die opgewekt zijn bij de oogst of jubelen bij 
het verdelen van de buit. Want het juk dat zwaar op hem drukt, het 
blok dat ligt op zijn nek, en de stok van zijn drijver hebt Gij stuk 
gebroken als in 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. 
 

Antwoordpsalm               Psalm 96 
 

Heden is ons een Redder geboren,  
Christus de Heer. 

 

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,  
zingt voor de Heer, alle landen. 
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam,  
verkondigt zijn heil alle dagen. 
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Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,  
zijn wondere daden aan alle volken.   
 

Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,  
de zee neuriet mee met al wat daar leeft; 
De velden zwaaien met al hun gewassen,  
de woudreuzen buigen hun kruin.   
 

Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt,  
Hij komt als koning der aarde. 
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren,  
de volkeren eerlijk en trouw.    
 

Tweede lezing               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. 
             

allen staan 
Alleluia               Lucas 2, 10-11 
 

Alleluia! 
Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap:  
heden is u een Redder geboren, Christus de Heer. 
Alleluia! 
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Evangelie               Lucas 2, 1-14 
 

Uit het heilig 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 Quirinius 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 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. 

 
Homilie               allen zitten 
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Geloofsbelijdenis                 allen staan 
 

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.  
 

Voorbede                  allen staan 
 

Na elke voorbede bidden we: 
 

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

 
 

EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 
Bereiding van de gaven         allen zitten 
 

Tijdens de bereiding van de gaven wordt gezongen:  
 

Mary, did you know that your Baby Boy 
Would one day walk on water? 
Mary, did you know that your Baby Boy 
Would save our sons and daughters? 
Did you know that your Baby Boy 
Has come to make you new? 
This Child that you delivered, will soon deliver you 
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Mary, did you know that your Baby Boy 
Would give sight to a blind man? 
Mary, did you know that your Baby Boy 
Would calm the storm with His hand? 
Did you know that your Baby Boy 
Has walked where angels trod? 
When you kiss your little Baby 
You kiss the face of God 
Oh Mary, did you know? 
 

The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again 
The lame will leap, the dumb will speak the praises of the Lamb 
 

Mary, did you know that your Baby Boy 
Is Lord of all creation? 
Mary, did you know that your Baby Boy 
Would one day rule the nations? 
Did you know that your Baby Boy 
Is heaven's perfect Lamb? 
That sleeping Child you're holding  
Is the great I Am 
 

 

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                    allen staan 
 

Prefatie en Eucharistisch gebed V                        
 

De Heer zij met u. A: En met uw geest.  
Verheft uw hart. A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A: Hij is onze dankbaarheid waardig.   
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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 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. 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Dominus Deus Sabaoth; 
Pleni sunt cæli et terra gloria 
tua. Hosanna in excelsis. 
Benedictus, qui venit in 
nomine Domini. Hosanna in 
excelsis. 

                             allen knielen  
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart… 
 
 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof: 
 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 

Het gebed van de Heer                              allen staan 
 

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, 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 
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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. 
 

Vredesritus 
 
Lam Gods 
 

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. 

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

 

Uitnodiging tot de communie         allen knielen  
  

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. 
 
 

De communie wordt uitgereikt. Als je meeviert vanaf thuis 
kun je zelf in gebed contact zoeken met de Heer en vragen 
om zijn liefde en nabijheid. Je kunt met Hem spreken zoals 
met een vriend, van hart tot hart. God is er, hier en nu, om 
je te helpen, te troosten en je kracht te geven. 
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Liederen 
 

Gracious Father,  
we give You praise and thanks  
for this Holy Communion 
The body and blood  
Of Your beloved Son   

 

The body is broken   
God’s love poured open  
To make us new   
Lord, make us new   

 

Abba Father, we bless  
Your Name and take part  
in this Holy Communion 
Make us all one 
To love like Your Son 

Genadige Vader,  
wij prijzen en danken U  
voor deze heilige communie.  
Het Lichaam en Bloed  
van uw geliefde Zoon. 
 

Het Lichaam is gebroken, Gods 
liefde naar buiten gestroomd 
om ons nieuw te maken.  
Heer, maak ons nieuw.  
 

Abba Vader, wij zegenen uw 
naam en nemen deel  
aan deze heilige communie.  
Maak ons allen één, om lief te 
hebben zoals uw Zoon. 

 

 

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 de velden hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten ‘t niet. 
Gaat aan geender straten, en gij zult Hem vinden klaar; 
Beth’lem is de stede, daar is ‘t geschied voorwaar. Kyrieleis. 
 

Gebed na de communie                   allen staan 
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SLOTRITUS 
    

Plechtige zegen en wegzending             
 

De oneindig goede God 
die door de menswording van zijn Zoon 
de duisternis van de wereld heeft verdreven  
en door de heilige geboorte van Christus  
deze nacht heeft doen stralen van licht,  
moge de duisternis van het kwaad uit u verdrijven  
en uw hart vervullen met het licht van het goede.  
A: Amen. 
 

De Heer die de vreugdevolle boodschap van zijn geboorte  
door een engel aan de herders heeft willen verkondigen, 
moge u zijn vreugde schenken 
en u maken tot verkondigers van zijn evangelie.  
A: Amen. 
 

Hij die door de menswording van het Woord  
aarde en hemel met elkaar verbonden heeft,  
moge u met de gave van zijn vrede en liefde vervullen  
en u deel laten uitmaken van het hemels Jeruzalem.  
A: Amen. 
 

Zegene u de almachtige God,  
Vader, Zoon  en heilige Geest. 
A: Amen. 
 

Gaat nu allen heen in vrede!  
A: Wij danken God. 
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Liederen 
 

NL  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, 
Gloria in excelsis Deo! 
 

Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo! 

EN  Angels we have heard on high  
Sweetly singing o'er the plains 
And the mountains in reply 
Echoing their joyous strains 
Gloria in excelsis Deo 
Gloria in excelsis Deo 
 

Come to Bethlehem and see 
Him whose birth the angels sing 
Come, adore on bended knee 
Christ the Lord, the newborn King 
Gloria in excelsis Deo 
Gloria in excelsis Deo 

 

 

In the bleak mid-winter all creation groans 
For a world in darkness frozen like a stone 
Light is breaking in a stable for a throne 
 

And He shall reign forevermore, forevermore 
And He shall reign forevermore, forevermore 
Unto us a Child is born 
The King of kings and Lord of lords 
And He shall reign forevermore, forevermore 

 

If I were a wise man, I would travel far 
And if I were a shepherd, I would do my part 
But poor as I am I will give to Him my heart 
 

Here within a manger lies 
The One who built the starry skies 
This baby born for sacrifice: Christ, the Messiah 
Into our hopes, into our fears 
The Savior of the world appears 
The promise of eternal years: Christ, the Messiah  
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Zalig Kerstmis!  

 

 

* * * * * * * 
 
Wil je ons ondersteunen en een bijdrage geven in de 
collecte? Help ons om ook in de toekomst het geloof te 
vieren en te delen met jong en oud, online en offline! Heel 
hartelijk dank voor je onmisbare gift.   
 

Parochie van de Heilige Familie (ANBI) 
 

Breda (Parochiekerk) NL03 INGB 0001 0899 55 
Bavel    NL31 RABO 0104 6022 60 
Galder-Strijbeek     NL98 RABO 0116 7020 95 
Ulvenhout      NL54 RABO 0116 7038 57 

 

 

 
Bronverwijzing muziek: 
 

Vaste gezangen: Gemeenschap Emmanuel (Bonifatiusmis) 
Intrede, tweede communielied en eerste slotlied: traditioneel 
Antwoordpsalm: mel. O. Alstott 
Offerande: B. Greene, M. Lowry 
Eerste communielied: The Brilliance 
Tweede slotlied: Matt Maher, Chris Tomlin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

parochieheiligefamilie.nl 

Breda – Bavel – Ulvenhout   R.K. Parochie van de Heilige Familie 

 

http://parochieheiligefamilie.nl/

