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

Offerandezang

Lam Gods nr. 334
Degenen, die niet bij de Katholieke Kerk horen, kunnen
naar voren komen om een zegen te ontvangen. Als teken
hiervan kan men een arm voor de borst kruisen.
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Intredezang

Communiezang

Heilig

(Hierna staan of knielen)

Acclamatie na de Consecratie

2. Toen zij te Jerusalem kwamen,
verdween er de sterre meteen;
zij gingen naar koning Herodes,
en vroegen: ‘Waar moeten wij heen?
Waar is er de koning geboren,
wiens sterre wij hebben aanschouwd?
Wij zijn ter aanbidding gekomen
met mirrhe, met wierook en goud.’

Na de zegen: Mijn schild ende betrouwen

Kyriezang

Psalm na de Eerste Lezing

Psalm 72 1,2,4,6

Acclamatie na het Evangelie

Geloofsbelijdenis

Glorialied

4.

Alleluia

6.

(Allen gaan staan)

Na iedere voorbede

Wij hebben zijn ster in het oosten gezien,
Mt. 2,2
en komen de Heer onze hulde brengen. Alleluia, Alleluia.

(allen gaan staan)

Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen,
en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de maagd Maria,
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de schriften.
Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden.
En aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest,
die Heer is en het leven geeft;
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;
die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk. Amen

(Allen staan)

