
  



1st Kerstdagsmis St. Vituskerk, Hilversum, 25 december 2020  11:00 uur. 
Celebrant: Pastoor Dresmé. 
Zang door Voce Laetare, o.l.v. Hester Westra 
Gregoriaan zang door Scola, o.l.v Henk Sprenkels 
Orgel: Caroline van der Weiden 
 
 
  
 

  



Heilige Mis 

Openingsritus 

Openinglied 

“Wij Komen Tezamen” 
Refrein: Komt laten wij aanbidden (3x) Onze Heer. 
 
Wij komen tezamen, onder 't sterre blinken 
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem 
Christus geboren, zingen d'eng'len koren. 
– refrein 
 
Drie wijzen met wierook kwamen er van verre 
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem 
Herders en wijzen komen Jezus prijzen. 
– refrein 
 
Ook wij uitverkoren mogen U begroeten 
en kussen uw voeten, Emmanuël. 
Wij willen geven hart en geest en leven. 
– refrein 
 
 

Introïtus         Jes. 9, 6 en Ps. 97, 1 
Puer natus est nobis, et filius datus est nobis: cuius imperium super humerum 
eius: et vocabitur nomen eius mgni consilii Angelus. 
 
Ps. Cantate Domino canticum novum: quia mirabilia fecit. 
 
Puer natus est est nobis, et filius datus est nobis: cuius imperium super 
humerum eius: et vocabitur nomen eius mgni consilii Angelus. 
 
Vertaling: 
Een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons geschonken; Hem wordt de macht 
op de schouders gelegd. Zijn naam is: Afgezant van Gods raad. 
 
Ps. Zingt voor de Heer een nieuw gezang, omdat Hij wonderen deed. 



 
 
 

Begroeting met kruisteken 

Verwelkoming 

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. 
 
P: 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 
Onze zonden vergeven, 
En ons geleiden tot het eeuwig leven. 
A: Amen 

 

Kyrie uit Missa in Simplicitate 
Kyrie eleison 2x,   Heer, ontferm U over ons 2x 
Christe eleison 3x   Christus ontferm U over ons 3x 
Kyrie eleison 2x,   Heer, ontferm U over ons 2x 

 

Gloria uit Missa in Simplicitate 
P: 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, Jesu 
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 Altisimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu: in Gloria Dei Patris. Amen. 



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. 

 

Openingsgebed 

 

Dienst van het Woord 

1ste lezing           Jes. 52, 7-10 
Uit de Profeet Jesaja 
 
Hoe liefelijk 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. 

 
Ps.97, 3.4.2 
Viderunt omnes fines terrae salutare Dei nostri: iubilate Deo omnis terra. 
 
V. Notum fecit Dominus salutare suum: ante conspectum gentium revelavit 
iustitiam suam. 
 
Vertaling: 
Alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd. Juicht voor 
God, geheel de aarde. 
 



V. De Heer heeft zijn heil doen kennen, voor het oog van de volkeren zijn 
gerechtigheid geopenbaard. 
 

2de Lezing              Heb. 1, 1-6 
Uit de brief aan de Hebreeën  
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 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. 
 
Alleluia. Dies sanctificatus illuxit nobis: venite gentes, et adorate Dominum: quia 
hodie descendit lux magna super terram. Alleluia. 
Vertaling: 
Alleluia. Het licht van een heilige dag is over ons opgegaan; komt volkeren, en 
aanbidt de Heer; want heden daalde een groot licht op aarde neer. Alleluia. 
 

 
De Heer zij met u. A: En met uw geest. 

EVANGELIE                        Joh. 1, 1-18 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 

 
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 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. 

 

Acclamatie  
“Eer zij God in Onze Dagen” 
 
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. 
 

Homilie of overweging 

Geloofsbelijdenis (Gebeden) 
 
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 
A: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons. 



Eucharistie 

Bereiding van de Gaven 
 
Ps. 88, 12.15a 
Tui sunt caeli, et tua est terra: orbem terrarum, et plenitudinem eius tu fundasti: 
iustitia et iudicium praeparatio sedis tuae. 
 
Vertaling: 
Van U zijn de hemelen, van U is ook de aarde; Gij hebt de wereld gegrondvest en 
al wat zij bevat. Recht en gerechtigheid dragen uw troon. 
 
 “Herders, Hij is Geboren” 
 
Herders, Hij is geboren in 't midden van de nacht. 
Die zo lang van tevoren de wereld heeft verwacht. 
"Vrolijk, o herderkens", zongen ons d'engelkens, 
zongen met blijde stem: "Haast u naar Bethlehem". 
 
Wij, arme slechte liekens, gelijk de boeren zijn. 
wekten onze gebuurkens en in de maneschijn, 
liepen met blij geschal naar deze arme stal, 
daar ons de engelenzang allemaal toe bedwang. 
 
Als wij daar zijn gekomen, ziet een klein Kindeken, 
ligt op 't stro nieuw geboren, zoet als een lammeken. 
D'oogskens van stonden aan zag men vol tranen staan, 
't weende uit druk en rouw in deze straffe kou. 
 
Ik nam mijn fluitje, een ander die nam zijn moezelken, 
en speelden met elkander voor 't zoete Kindeken. 
Na, na, na, Kindje teer, sus, sus en krijt niet meer, 
doet uw klein oogskens toe, zij zijn van 't krijten moe 
 
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. 

 



Prefatie 1 
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 uit Missa in Simplicitate 
Sanctus, Sanctus, Sanctus,     
Dominus Deus Sabaoth.   
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.  
Hosanna in excelsis 
Benedictus qui venit In nomine Domini. 
Hosanna in excelsis 
 
Heilig, Heilig, Heilig, 
De Heer de God der hemelse machten! 
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. 
Hosanna in den Hoge. 
Gezegende Hij, die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in den Hoge. 

 

Eucharitisch gebed 12b 
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met ons op weg 
en dichter dan wij durven dromen zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons 
samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals 
eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen 
Hem bij het breken van het brood.  
Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en deze wijn 
zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn 
bloed. Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en sprak 
tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij 
zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven 
wordt.  
 



Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem 
aan zijn leerlingen en sprak: 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: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de 
dood des Heren tot dat Hij komt. 
 
Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij 
verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood 
gegaan, en tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met 
genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft 
gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor ons, Vader, de weg naar U geopend en 
begaanbaar zij. Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul 
ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed en maak 
nieuwe mensen van ons; dat wij op Jezus gelijken. 
 
Bescherm onze paus N. en onze bisschop N., leer alle gelovigen van uw Kerk de 
tekenen van deze tijd verstaan en maak hen trouw in de beleving van uw 
evangelie. Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons; dat wij 
delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop hen de weg 
aantonen die naar uw liefde leidt. 
 
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters N.N. die in de vrede van Christus 
naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof 
hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis.  
En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is 
voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: overvloedig 
leven in uw heerlijkheid. 
 
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de Maagd en 
Moeder God, met uw apostelen en martelaren, (met de heilige N.N.) en al de 
anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door Jezus 
Christus, 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. 



Communieritus 

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 aan anderen hun schuld vergeven; 
en leid ons niet in beproeving; 
maar verlos ons van het kwade. 
 
P: Verlos ons, Heer van alle kwade, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund 
door uw barmhartigheid, brij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle 
onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, Uw Zoon. 
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
Amen. 

Vredesritus 

Agnus Dei (Gregoriaans) 
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. 
 
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.  
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.  
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, geef ons de vrede. 
 

Communie: 
Ps. 97, 3 en 1 
 
Viderunt omnes fines terrae salutare Dei nostri. 
Ps. Cantate Domino canticum novum, quia mirabilia fecit. 
Ps. Salvabit sibi dextera eius, et bracchium sanctum eius. 
Viderunt omnes fines terrae salutare Dei nostri. 
 
  



Vertaling: 
Heel de aarde heeft het heil aanschouwd dat God ons heeft gebracht. 
Ps. Zingt voor de Heer een nieuw gezang, omdat Hij wonderen deed. 
Ps. Zijn rechterhand deed zich krachtig gelden, de macht van zijn heilige arm. 
Heel de aarde heeft het heil aanschouwd dat God ons heeft gebracht. 
 
 
“Vanwaar zijt Gij Gekomen” 
 
Vanwaar zijt Gij gekomen, 
wij wisten niets van U. 
In onze stoutste dromen 
was God nooit hier en nu. 
Een nieuwe God zijt Gij, 
die onder ons wil wonen, 
zover weg, zo dichtbij. 
 
Gij zijt ons doorgegeven, 
een naam, een oud verhaal, 
uw woorden uitgeschreven 
in ied're mensentaal. 
Ons eigen levenslot 
met uw geluk verweven, 
zo zijt Gij onze God. 
 
Gij zijt in ons verloren, 
wij durven U niet aan, 
uw stem in onze oren, 
uw komst in ons bestaan. 
Een mens van vlees en bloed, 
een kind voor ons geboren, 
een naam die sterven moet. 
 

 

  



Slotritus 

Slotgebed 

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

Slotlied 
“Eer zij God in Onze Dagen” 
 
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 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. 
 
 
  



 


