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*Vaste gezangen: Gregoriaanse Mis VIII 
  
Openingslied: Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum 

 

Rorate caeli desuper, 
et nubes pluant iustum.  
  

 
Dauwt, hemelen, van boven, 
en wolken, regent de 
Rechtvaardige.  
   

Ne irascaris Domine, 
ne ultra memineris 
iniquitatis: ecce civitas 
Sancti facta est 
deserta, Sion deserta 
facta est: Ierusalem 
desolata est: domus 
sanctificationis tuac et 
gloriae tuae, ubi 
laudaverunt te patres 
nostri  
  

 
Wees niet vertoornd, Heer, 
gedenkt niet langer onze 
zonden: zie de stad van de 
Heilige is verwoest, Sion ligt in 
puin. Jeruzalem is ontredderd: 
Uw heilige en luisterrijke stad, 
waar onze vaderen U lof 
hebben gezongen.  

Rorate caeli desuper, 
et nubes pluant iustum.  
  

 
Dauwt, hemelen, van boven, 
en wolken, regent de 
Rechtvaardige.  

Peccavimus, et facti 
sumus tamquam 
immundus nos, et 
cecidimus quasi folium 
universi; et iniquitates 
nostrae quasi ventus 
abstulerunt nos: 
abscondisti faciem 
tuam a nobis, et allisisti 
nos in manu iniquitatis 
nostrae.  
   

 
Wij hebben gezondigd, en zijn 
geworden als een onreine; 
daarom zijn wij allen als een 
blad, dat valt; onze zonden 
sleuren ons mee als de wind; 
Gij hebt uw gelaat voor ons 
verborgen, en ons 
neergeworpen in de macht van 
onze zonden. 

Rorate caeli desuper, 
et nubes pluant iustum.  
  

 
Dauwt, hemelen, van boven, 
en wolken, regent de 
Rechtvaardige.  
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Vide, Domini, 
afflictionem populi tui, et 
mitte quem missurus es, 
emitte Agnum 
dominatorem terrae, de 
Petra deserti montem 
filiae Sion: ut auferat 
ipse iugum captivatis 
nostrae.  
  

 
Heer, zie neer op de ellende 
van uw volk, en zend die Gij 
beloofd hebt: zend het Lam, 
dat de aarde beheerst, uit 
Petra in de woestijn naar de 
berg van Sions dochter: opdat 
Hij het juk van onze zonde 
wegnemen.  

Rorate caeli desuper, et 
nubes pluant iustum.  
  

 
Dauwt, hemelen, van boven, 
en wolken, regent de 
Rechtvaardige  
  

Consolamini, 
consolamini, popule 
meus: cito veniet salus 
tua:. quare moerore 
consumeris, quia 
innovavit te dolor? 
Salvabo te, noli timere: 
ego enim sum Dominus 
Deus, tuus, Sanctus 
Israel, Redemptor tuus.  
  

 
Troost u, troost u, mijn volk: 
weldra komt uw heil: waarom 
wordt gij verteerd van smart? 
Waarom grijpt steeds weer 
nieuwe droefheid u aan? Ik 
zal u verlossen, wil niet 
vrezen: Ik ben immers de 
Heer, uw God, de Heilige van 
Israël, uw Verlosser.   

Rorate caeli desuper, et 
nubes pluant iustum. 

 
Dauwt, hemelen, van boven, 
en wolken, regent de 
Rechtvaardige. 
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Lied bij de kaarsen; Jezus, U bent het licht 
 

 
 
Votum 
V. In de naam van de Vader en de zoon 
  en de heilige Geest 
A. Amen 
V. Onze hulp is in de naam van de Heer 
A. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. De genade van de Heer, Jezus Christus, de liefde van 

God en de gemeenschap van de heilige Geest 
A. Zij met u allen 

Amen 
V. Gezegend zij God 
A. de Vader van onze Heer Jezus Christus. Amen 
 
 
Woord van welkom  
 
 
 
 



6 

 

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………… Amen 
 
 
*Kyrie; Kyrie eléison 
 
 
Gebed 

 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing uit de profeet Micha 5, 1-4a 
 
Dit zegt de Heer 
‘Gij, Bethlehem Efrata, 
het kleinste onder Juda’s geslachten, 
uit u zal geboren worden hij die over Israël moet heersen. 
In het verre verleden ligt zijn oorsprong,  
in lang vervlogen dagen’. 
Daarom zal de Heer hen 
niet langer overlaten aan hun lot dan tot de tijd 
dat de moeder haar kind gebaard heeft. 
Dan komt de rest van zijn broeders weer samen 
met de zonen van Israël. 
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Dan neemt hij de macht in handen 
en zal hen hoeden door de kracht van de Heer, 
door de verheven naam van de Heer zijn God. 
In veiligheid zullen zij wonen, 
omdat zijn macht zal reiken tot aan de uiteinden der aarde. 
Hij zal een man van vrede zijn. 
 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
 
Antwoordpsalm: psalm 25I, Naar U gaat mijn verlangen 
 
Refrein:  Naar U gaat mijn verlangen, Heer. 
  Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
  
 

1. Zoudt Gij ooit mij te schande maken, 
 neen, voor allen die op U wachten 
 zijt Gij een goede en  betrouwbare God. 
 Refrein 
 

2. Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, 
 zet mij op het spoor van uw waarheid.  
 Zend mij uw licht en uw trouw tegemoet. 
 Refrein 
 

3. Steeds weer zoeken mijn ogen naar U, 
 hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, 
 eeuwige God, wij willen u zien. 
 Refrein 
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Tweede lezing uit de brief aan de Hebreeën 10, 5-10 
 
Broeders en zusters, 
als Christus in de wereld komt, zegt Hij tot de Vader: 
‘Slachtoffers en gaven hebt gij niet gewild, 
maar Gij hebt mij een lichaam bereid. 
Brandoffers en zoenoffers konden U niet behagen. 
Toe zei ik: 
Hier ben ik. 
Zoals er in de boekrol over mij geschreven staat: 
Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen’. 
Eerst zegt Hij dus: Slachtoffers en gaven, 
brandoffers en zoenoffers hebt gij niet gewild, 
die konden u niet behagen 
hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden. 
En dan zegt Hij: Hier ben ik, 
ik ben gekomen om uw wil te doen. 
Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden. 
Door die wil zijn wij geheiligd, eens en voor altijd, 
door het offer van het lichaam van Jezus Christus. 
 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
 
 
Vers voor het Evangelie; Alleluia 
 
   Alleluia, 
  Zie de dienstmaagd des Heren, 
  mij geschiede naar uw woord. 
  Alleluia 
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Uit het heilig evangelie volgens Lucas 1, 39-45  
 
In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, 
naar een stad in Juda. 
Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabet. 
Zodra Elisabet de groet van Maria hoorde, 
sprong het kind op in haar schoot. 
Elisabet werd vervuld met de heilige Geest 
en riep met luide stem: 
‘Gij zijt gezegend onder de vrouwen 
en gezegend is de vrucht van uw schoot. 
Waaraan heb ik het te danken 
dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 
Zie, zodra ik uw groet hoorde 
sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 
Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen 
wat haar vanwege de Heer gezegd is’. 
 
Zo spreekt de Heer -  Wij danken God 
 
 
Overweging 
 
 
Geloofsbelijdenis Credi III 
 
Credo in unum Deum, 
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium 
omnium et invisibilium. 
Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei 
Unigenitum, 
et ex Patre natum ante omnia saecula. 
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo 
vero, 
genitum non factum, consubstantialem Patri;  
per quem omnia facta sunt. 
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Qui propter nos homines et propter nostram salutem 
descendit de caelis. 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo 
factus est. 
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato,  
passus et sepultus est, 
et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, 
et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, 
cuius regni non erit finis. 
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem,  
qui ex Patre Filioque procedit. 
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur:  
qui locutus est per prophetas. 
Et (in) unam, sanctam, catholicam et apostolicam 
Ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. 
Et expecto resurrectionem mortuorum, 
et vitam venturi saeculi. 
Amen. 
 
 
Acclamatie voorbede:      (gezongen) 

Rorate caeli desuper, 
et nubes pluant 
iustum.  
  

 
Dauwt, hemelen, van boven, 
en wolken, regent de 
Rechtvaardige.  
   

 

Collecte  
Normaal gesproken zouden nu de mandjes rondgaan voor de 
collecte. Ook nu kunt u zich aansluiten door het overmaken 
van uw bijdrage. Alle informatie vindt u in de speciale bijlage 
en op de diverse websites. 
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Gereedmaken van de tafel: Veni, veni, Emmanuel 
 
Veni, veni, Emmanuel, 
Captivum solve Israel, 
Qui gemit in excilio 
Privatus Dei Filio. 
 
Refrein:  Gaude, gaude, Emmanuel, 
  Nascetur pro te Israel 
 
Veni, veni, o Oriens, 
Solare nos adveniens; 
Noctis depelle nebulas, 
Dirasque noctis tenebras.  
Refrein 
 
Veni, clavis Davidica 
Regna reclude cealica, 
Fac iter tutum superum, 
Et claude vias inferum.  
Refrein 
 
Veni, veni, Adonai, 
Qui populo in Sinai 
Legem dedisti vertice, 
In maiestate gloriae.  
Refrein 
 

 

EUCHARISTIE 
 
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 zijn heilige kerk. 
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Gebed over de gaven 
 
God, brandoffers en zoenoffers kunnen U niet behagen. 
Nu komen wij naar U toe met onze gaven, 
met onze hoop en onze zorgen, 
Onze liefde en onze vreugde. 
Heilig ons, en richt ons hart 
op het volbrengen van uw wil. 
Door Christus onze Heer. 
 
 
 

EUCHARISTISCH GEBED 
 
Prefatie 
 
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. 
 
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. 
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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: 
 
Sanctus,- Sanctus,- Sanctus - Dominum Deus Sabaoth.- 
Pleni sunt caeli et terra - gloria tua. - Hosanna in excelsis.  
Benedictus qui venit in nomine Domini. – Hosanna in excelsis. 
 
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij 
hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het 
geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw 
goedheid en uw wil om ons allen te redden.  
Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen 
wij vergeten hoe Hij een werd met ons in lijden en dood. Onze 
last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend 
zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 
 
God, onze Vader, wij vragen U; zend over dit brood en deze 
wijn de kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het 
Lichaam en Bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus 
Christus. 
 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de 
zijnen in de wereld bemind: nu gaf Hij hun een bewijs van zijn 
liefde tot het uiterste toe. 
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In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 
terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en 
zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de 
zegen uitgesproken, 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 zij 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. 
 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij belijden tot 
Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw 
Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de 
overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn 
hemelvaart: wij bieden U deze gaven aan, het levende brood 
en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar 
zijn komst in heerlijkheid. 
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Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden,  
uw heilige Geest. 
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons 
vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van 
uw geest en breng ons elkaar nabij. 
 
Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader,  
voor uw heilige Kerk. 
Bescherm haar en leid haar: geef haar vrede een eenheid  
over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus  
Franciscus, onze bisschop Johannes en aan allen die Gij als 
herders in uw kerk hebt aangesteld. 
 
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere 
plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door de 
dood van ons zijn heengegaan. 
 
Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder 
van de Heer, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de 
apostelen, martelaren en heiligen, in het bijzonder met de 
zalige Titus Brandsma, de heilige Anna, de heilige 
Augustinus, de heilige Urbanus, Jezus als onze Goede 
Herder en met de kracht van de heilige Geest, en  samen ook 
met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben 
gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw 
grootheid en brengen wij U onze dank, door Jezus, uw Zoon, 
onze Heer. 
 
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. Amen. 
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COMMUNIERITUS 
 

Onze Vader: Pater Noster 
Preaceptis salutaribus moniti et divina institutione formati 
audemus dicere  
 
 Pater noster,  Qui es in Caelis,  
 sanctificetur Nomen tuum.  Adveniat Regnum tuum. 
 Fiat voluntas tua, sicut in Caelo et in terra.  Panem 
 nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis 
 debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus 
 nostris.  
 Et ne nos inducas in tentationem:  
 sed libera nos a malo.  
  
 Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula. 
 
 
Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons 
gegeven heeft:  
 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. 

 
 Want van u is het koninkrijk en de kracht  
 en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 
 
Vredeswens                                             
 
*Agnus Dei 
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Uitnodiging tot de Communie 
 
Zalig zij….. 
 
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, 
maar spreek en ik zal gezond worden. 
 

 

Communielied; Magnificat 

Magníficat 
 ánima mea Dóminum, 
2. et exsultávit spíritus meus 
 in Deo salvatóre meo, 
3. Quia respéxit humilitátem ancíllae suae. 
 Ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes, 
4. quia fecit mihi magna, qui potens est, 
    et sanctum nomen eius, 
5. et misericórdia eius in progénies et progénies 
 timéntibus eum. 
6. Fecit poténtiam in bráchio suo, 
    dispérsit supérbos mente cordis sui; 
7. depósuit poténtes de sede 
 et exaltávit húmiles; 
8. esuriéntes implévit bonis 
    et dívites dimísit inánes. 
9. Suscépit Israel púerum suum, 
 recordátus misericórdiae, 
10. sicut locútus est ad patres nostros, 
    Abraham et sémini eius in sáecula. 
11. Glória Patri, et Fílio, 
 et Spirítui Sancto. 
12. Sicut erat in princípio, et nunc et semper, 
    et in sáecula saeculórum. Amen. 
 

 Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, 
2. verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. 
3. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd: 
    van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. 
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4. Wonderbaar is het wat Hij mij deed, 
 de Machtige, groot is zijn Naam! 
5. Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen 
    voor ieder die Hem erkent. 
6. Hij doet zich gelden met krachtige arm, 
 vermetelen drijft Hij uiteen; 
7. machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, 
    eenvoudigen brengt Hij tot aanzien; 
8. behoeftigen schenkt Hij overvloed, 
 maar rijken gaan heen met ledige handen. 
9. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, 
    zijn milde erbarming indachtig; 
10. zoals Hij de vaderen heeft beloofd, 
 voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. 
11. Eer aan de Vader en de Zoon 
    en de Heilige Geest. 
12. Zoals het was in het begin en nu en altijd 
 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
  
 

Slotgebed   
 
Mededelingen 
 
Zegen en wegzending 

 

V. De Levende zegene en behoede u. 
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, 
en zij u genadig. 

 
De Levende verheffe zijn aangezicht over u, 
en geve u vrede. 

 
A. Zegen ons en behoed ons, 

doe lichten over ons uw aangezicht 
en wees ons genadig. 
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Zegen ons en behoed ons, 
doe lichten over ons uw aangezicht 
en geef ons vrede. 

 
 

 

 

Slotlied; Nu daagt het in het Oosten 

 

 
 

 
 
 
 


