
1 

 

SINT-BAAFSKATHEDRAAL 
MIDDERNACHTMIS 2021 

 

Orgel om 23u40 / eventueel een koorwerk (indien bezetting OK) 
Voor de viering 23u55  
 
ARTE MUSICALE: Stille Nacht (Koor + orkest + samenzang) 
 

1. Arte Musicale / geen orgel 

Stille nacht, heilige nacht 

Alles slaapt, eenzaam wacht 

Bij het Kindje, 't hoogheilige paar 

Rond de kribbe zingt d'engelenschaar 

Slaap in hemelse rust 

Slaap in hemelse rust 

 

2. Arte Musicale + Samenzang 

Stille nacht, heilige nacht 

Davids Zoon, lang verwacht 

wordt door d'herders begroet in de stal 

Op de bergen klinkt vreugdegeschal: 

Heil de Redder is daar! 

Heil de Redder is daar! 

 

3. Arte Musicale + Samenzang  

Stille nacht, heilige nacht 

't Godd'lijk Kind vreedzaam lacht 

Liefde spreekt uit Zijn mondeke teer 

Komt, knielt allen bij 't Kindeke neer 

Schenk Hem allen uw hart 

Schenk Hem allen uw hart 

 
INTREDELIED 
 Arte Musicale: Komt allen tezamen (koor + orkest) + Samenzang 
 

Strofe 1 KOOR + ORKEST 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde. 

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem 

Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren 

Komt laten wij aanbidden (3x) die Koning 

 

Strofe 2 éénstemmig + ORGEL+ SAMENZANG (geen orkest) 

Kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 

Neem onze liefde in genade aan. 

U die ons liefhebt, U behoort ons harte 

Komt laten wij aanbidden (3x) die Koning 
 

Latijnse strofe KOOR + ORKEST + ORGEL+ SAMENZANG 

Adeste Fideles, laeti triumphantes 

Venite, venite in Bethlehem 

Natum videte regem angelorum 

Venite Adoremus (3x) Dominum 
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Kruisteken, Bijbelse groet  en welkom (bisschop Lode aan zetel)  

 

 
 
Openingswoord door de bisschop te schrijven … 
 

 
KYRIE 
Broeders en zusters, 
belijden wij onze zonden, 
bekeren wij ons tot God om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren. 
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EER AAN GOD  
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OPENINGSGEBED 

 
 
God, deze nacht is heilig 
door het ware licht dat elke duisternis doorbreekt. 
Christus hebben wij gezien, 
het licht van ons leven. 
Wij vragen eens te mogen delen in zijn vrede. 
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UIT de Profeet Jesaja 
Jes., 9, 1-3. 5-6 
Een Zoon is ons geschonken. 
 
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. 
allen: Wij danken God. 
 
ANTWOORDPSALM 
Het volk dat wandelt ZJ 219 / éénstemmig met orgel / samenzang 
 

1. Het volk dat wandelt in het duister 
zal een groot licht zien, een groot licht. 
Hef naar de hemel uw gezicht, 
met opgeheven hoofden, luister, 
 
2. gij die hier woont in 't dal der tranen 
en van de schaduwen des doods, 
gij hoort zijn stap, gij ziet hoe groots 
Hij zich zijn witte weg zal banen. 

 

4   Geen liefde gaat er meer verloren, 
 de onderdrukking is voorbij, 
 de dood is dood, nu juichen wij, 
 er is een Kind voor ons geboren. 

 

5   Er is een Zoon voor ons gegeven, 
 de Zoon van God die Koning is, 
 die 't licht is in de duisternis, 
 de weg, de waarheid en het leven. 
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UIT DE EERSTE BRIEF VAN DE HEILIGE APOSTEL PAULUS AAN TITUS 
  

Tit., 2, 11-14 
De genade van God is aan alle mensen verschenen. 
 
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. 
allen: Wij danken God. 

 
ACCLAMATIE VOOR HET EVANGELIE                                                        
  

ARTE MUSICALE: Alleluja 4d, ik ben de weg de waarheid en het leven. 
(orkest + koren) 
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EVANGELIELEZING 
Lc., 2, 1-14 
Heden is u een redder geboren 

 

 
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 
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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." 
 

 
 
 
HOMILIE 
 
 
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, 
en geboren uit de maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; 
die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; 
die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God,  
zijn 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 vergiffenis van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; het eeuwig leven.  
Amen. 
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VOORBEDEN 
 
V.  Broeders en zusters, 
 laat ons bidden tot Christus, de Heer, 
 niet ieder afzonderlijk voor zichzelf of eigen noden, 
 maar allen samen voor de noden van iedereen. 
 
(voorbeden tussen te voegen) 

 
ARTE MUSICALE :  God Gij zijt Liefde (naar Toi tu nous aime – Taizé) 

 

 
 
V. Heer, 
 luister welwillend naar ons bidden 
 en verhoor genadig alles 
 waar wij U met aandrang om vragen. 
 Door Christus onze Heer. 
A. Amen 
 

 
OFFERANDE : ORGEL 
 

 

 

GEBED OVER DE GAVEN 

 

 
 
Heer, aanvaard deze gaven van brood en wijn 



11 

 

als een teken van onze dankbaarheid 
en onze wederliefde. 
Want Gij hebt ons het eerst bemind 
in Jezus Christus, uw mensgeworden Zoon, 
die met U leeft in eeuwigheid. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
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, 
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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, 
loeven en aanbidden wij U 
en zingen U toe vol vreugde: 
 
HEILIG, HEILIG     
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NA DE CONSECRATIE     
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DOXOLOGIE 

 
 
 
ONZE VADER (SAMENZANG + ARTE MUSICALE KOREN + ORKEST) 
 

 
 



20 

 

 
 



21 
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ARTE MUSICALE (KOOR + ORKEST) Dona La Pace Signore 
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Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
 
allen: 
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, 
maar spréék en ik zal gezond worden. 
 
 
COMMUNIELIED  
 
SOLO ORGEL 
 
ARTE MUSICALE (Koren + orkest) : The First Nowell 
 
1. The first Nowell the angel did say 

 

Was to certain poor shepherds in fields as they lay; 
In fields where they lay, keeping their sheep, 
On a cold winter's night that was so deep: 
 

Refrain 
Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, 
Born is the King of Israel. 

 
2. They looked up and saw a star, 

Shining in the east, beyond them far: 
And to the earth it gave great light, 
And so it continued both day and night: 

 
3. And by the light of that same star, 

Three Wise Men came from country far; 
To seek for a King was their intent, 
And to follow the star whersoever it went: 

 
 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
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Heer, onze God, 
met blijdschap hebben wij samen 
de geboorte van onze heiland gevierd. 
Wij vragen u: 
doe ons de wegen van Christus gaan, 
zodat wij met Hem uw goddelijk leven delen, 
vandaag en tot in eeuwigheid. 

 
ZEGEN 
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WEGZENDING 

 

 
 
SLOT = Eer zij God in onze dagen ZJ 221 (KOOR – ORKEST  - ORGEL)  
 
(In F groot !) 
 
Strofe 1 : Koor 4stemmig = orkest 
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. 
 
Strofe 2 : Koor + orgel + samenzang 
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. 
 
Strofe 3 : Koor + orkest + orgel + samenzang 
Lam van God, Gij hebt gedragen, 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen, 
peis en vreê kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 

 
 

 


