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- Aankondiging van de geboorte van de Heer

tiende
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- Kyrie		

 eer ontferm U.
H
Christus ontferm U.
Heer ontferm U.

- Gloria	
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
- Eerste lezing
- Tussenzang
Psalm 97
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- Tweede lezing
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- Alleluia
- Evangelie

Wij staan in het volle licht van deze heilige dag:
komt, laten we de Heer aanbidden. Want heden
daalde een groot licht op de aarde neer.

- Preek
- 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.
- Voorbeden
- Heilig
	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.
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- 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.
- Vredeswens
- Lam Gods
	Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt,
geef ons vrede.
- Communie
	Houdt anderhalve meter afstand van elkaar en gebruik
om ter communie te gaan alleen de zijpaden volgens
de aangegeven looprichting.
• Voor het ontvangen van de H. Hostie a.u.b. uw handen
desinfecteren. De H. Hostie ligt op een wattenschijfje.
Op uitnodiging van de priester (“Het lichaam van Christus”)
neemt u het wattenschijfje met de Hostie en nuttigt de communie.
Daarna werpt u het wattenschijfje in de daarvoor bestemde schaal.
- Mededelingen
- Zegen
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- Slotlied
Er is een roos…

Collecte aan de deur
	Uw bijdrage om deze kerk in stand te houden blijft een
grote noodzaak. Er zal na de mis gecollecteerd worden
en de elektronische donatiezuil wacht geduldig.
Ook thuis kunt u geld overmaken aan de Krijtberg.
Onze bankgegevens:
R.K. Stichting De Krijtberg te Amsterdam
IBAN: NL56ABNA0466999941
Hartelijk dank!
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