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OPENING VAN DE DIENST 
 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 

 
L. Een nieuw jaar ligt voor ons, alles ligt open. Op deze eerste 

dag van het nieuwe jaar valt het licht op Maria, de moeder van 
onze Heer.  
Met de vreugde van Kerstmis in ons hart kunnen we God 
danken en loven om haar: Maria opende zich voor zijn roep, 
gaf haar jawoord en bewaarde de geheimen die daarmee 
gepaard gaan in haar hart. Zij gaat ons voor, zodat ook wij ja 
tegen God zullen zeggen.  
Vandaag mogen we daar de zegen over ontvangen - en elkaar 
tot zegen zijn. Vandaag en alle dagen in dit jaar. Want we 
beginnen dit nieuwe jaar met hoop op zegen over allen!  

 
Gebed om vergeving 
 
P. Keren wij ons tot God om te vragen en te bidden,  

om vergeving en ontferming.  
 

-- stilte  -- 
 
P. Mensen kunnen voor elkaar een wereld opbouwen  

die getuigt van Gods goedheid en trouw. 
A. Heer, vergeef ons wanneer wij ons niet genoeg inzetten  

Gods schepping uit te bouwen  
tot een plaats waar Gods bedoeling zichtbaar wordt. 

 
P. Mensen kunnen met elkaar delen al wat de aarde biedt:  

brood en rijkdom, leefruimte en bestaansrecht. 
A. Christus, vergeef ons 

wanneer wij iemand daarvan uitsluiten. 
 
P.  Mensen kunnen voor elkaar liefde zijn en vrede:  

voor kleinen en zwakken,  
voor hen die zich niet kunnen verdedigen. 

A. Heer, vergeef ons  
wanneer wij te weinig met onze medemens zijn begaan. 
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P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen  

onze zonden vergeven  
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.  

 
Eer aan God 
 

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. 

 
Gebed 
 

God, om uw liefde tastbaar te maken voor ons  
hebt Gij Maria uitverkoren tot moeder van de Heer 
en bruid ook van de Heilige Geest,  
tot beeld ook van wat de kerk moet zijn.  
Bevestig in ons het geloof  
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waarmee zij als eerste uw liefde heeft ontvangen,  
uw Woord heeft meegedeeld aan alle mensen:  
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer,  
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen.  
Amen.  
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Bij het openen van de Schriften 
 

Maria heeft zich geopend voor de 
goddelijke aanwezigheid  
en als de moeder Gods werkte zij eraan mee  
dat God-met-ons, Emmanuel, gebeuren kon.  
De herders hebben zich verwonderd,  
alles bekend gemaakt en God lof gebracht:  
ook zij werkten mee aan de goddelijke aanwezigheid.  
Zo werd de naam van de Enige neergelegd  
in de naam van het pasgeboren kind: Redder is zijn naam.  
En wij? Staan wij open voor deze geheimen?  
Zijn wij bereid om mee te werken met de genade?  
Openen we ons voor het woord van de Schrift,  
opdat het in ons kan werken en er zegen over allen zal zijn.  
 

Eerste lezing 
Uit het boek Numeri 6,22-27 
 

De Heer sprak tot Mozes:  
'Zeg aan Aäron en zijn zonen:  
Als gij de Israëlieten zegent,  
doe het dan met deze woorden:  
Moge de Heer u zegenen en u behoeden!  
Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden  
en u genadig zijn!  
Moge de Heer zijn gelaat naar u keren  
en u vrede schenken!  
Als zij zo mijn naam over de Israëlieten uitspreken  
zal ik hen zegenen'. 
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Woord van de Heer.  

 
A. Wij danken God. 

 
Antwoordpsalm Psalm 67  
 
L. God, wees ons barmhartig en zegen ons, 

toon ons het licht van uw aanschijn. 
 Opdat men op aarde uw wegen mag kennen, 

in alle landen uw heil. 
A. God, wees ons barmhartig en zegen ons. 
 
L. Laat alle naties van vreugde juichen 

omdat Gij de volken rechtvaardig regeert 
en alles op aarde bestuurt. 

A. God, wees ons barmhartig en zegen ons. 
 
L. Geef dat de volken U eren, o God, 

dat alle volken U eren. 
God geve ons zó zijn zegen 
dat heel de aarde ontzag voor Hem heeft. 

A. God, wees ons barmhartig en zegen ons. 
 
Tweede lezing 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten (4, 4-7) 
 

Broeders en zusters,  
toen de volheid van de tijd was gekomen,  
zond God zijn eigen Zoon,  
geboren uit een vrouw, geboren onder de wet,  
om ons, slaven van de wet, vrij te maken  
zodat we de rang kregen van zonen.  
En omdat ge zonen zijt  
heeft God de Geest van zijn Zoon, die ‘Abba, Vader!’ roept  
in ons hart gezonden.  
Ge zijt dus niet langer slaaf maar zoon  
en als zoon ook erfgenaam en wel door toedoen van God.  
 
Woord van de Heer.  
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A. Wij danken God. 
 
Acclamatie 
  
L. Alleluja. Op velerlei wijzen heeft God tot onze vaderen 

gesproken door de profeten,  
op het einde der tijden heeft Hij tot ons gesproken in de Zoon.  

A. Alleluja. 
 
Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer  
Jezus Christus volgens Lucas 2, 16-21 
 

In die tijd haastten de herders zich  
naar Bethlehem en vonden Maria en Jozef  
en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag. 
Toen ze dit gezien hadden,  
maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was. 
Allen die het hoorden stonden verwonderd  
over hetgeen de herders hun verhaalden. 
Maria bewaarde al deze woorden in haar hart  
en overwoog ze bij zichzelf. 
De herders keerden terug, terwijl zij God verheerlijkten  
en loofden om alles wat zij gehoord en gezien hadden. 
Het was juist zoals hun gezegd was. 
Toen de acht dagen voorbij waren  
en men het kind moest besnijden,  
ontving het de naam Jezus,  
zoals het door de engel was genoemd  
voordat het in de moederschoot werd ontvangen. 
 
Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis 
 
P. Ik geloof in één God, de almachtige Vader,  
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A. Schepper van hemel en aarde,  

van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
 
P. En in één Heer, Jezus Christus,  

eniggeboren Zoon van God,  
vóór alle tijden geboren uit de Vader. 

 
A. God uit God, Licht uit Licht,  

ware God uit de ware God.  
Geboren, niet geschapen,  
één in wezen met de Vader,  
en dóór wie alles geschapen is. 

 
P. Hij is voor ons, mensen,  

en om wille van ons heil uit de hemel neergedaald. 
 
A. Hij heeft het vlees aangenomen  

door de heilige Geest uit de maagd Maria,  
en is mens geworden. 

 
P. Hij werd voor ons gekruisigd.  

Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. 
 
A. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. 

Hij is opgevaren ten hemel:  
zit aan de rechterhand van de Vader. 

 
P. Hij zal wederkomen in heerlijkheid  

om te oordelen levenden en doden.  
En aan zijn rijk komt geen einde. 

 
A. Ik geloof in de heilige Geest,  

die Heer is en het leven geeft;  
die voortkomt uit de Vader en de Zoon; 

 
P. die met de Vader en de Zoon  

tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;  
die gesproken heeft door de profeten. 

 
A. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. 
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P. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 
 
A. Ik verwacht de opstanding van de doden  

en het leven van het komend rijk.  
Amen. 

 
Voorbede 
 
P. Goede God, op voorspraak van Maria bidden wij vol 

vertrouwen om uw nabijheid, uw licht en uw zegen:  
 
L.  Zegen met uw licht en uw wijsheid  

de leiders van onze kerk  
en ook die van andere geloofsgemeenschappen. 

 
 Wees als een licht en richtinggever aanwezig  

voor mensen, die aangesteld zijn  
om onze wereld tot een leefbare wereld te maken. 

 
 Voor mensen die geen thuis hebben, voor daklozen en 

vluchtelingen.  
 
  Wees met uw licht bij hen  

die alleen bleven, eenzaam zijn, of geen vriendschap kennen. 
 
  Wees met uw licht en bemoediging bij mensen die het zwaar 

hebben in deze coronatijd: armen, zieken, verzorgenden. 
 
 Wees met uw troost een licht voor hen,  

die een dierbare naast zich moeten missen. 
 
 Voor mensen die wonen in landen waar geweld en oorlog 

heersen: dat er licht mag komen in hun duisternis. 
 
 Om zegen voor onze kinderen:  

dat zij in een vreedzame wereld mogen opgroeien.  
 

 Wees met uw licht en uw zegen aanwezig in onze gezinnen, 
 in onze familie- en vriendenkring en in deze parochie- 
gemeenschap.  
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- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 

 
P. Goede God,  

wees ons allen nabij met uw zegenende hand  
op de weg die wij samen in het nieuwe jaar hebben te gaan.  
Amen. 

 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Oproep tot gebed 
 
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. 
 

Gebed over de gaven 
 

Heer, wat Gij geeft, heeft geen ander doel  
dan ons op te nemen in uw goddelijk leven.  
Wat wij geven, wil een gebaar zijn van onze goede wil,  
van al wat wij verlangen, en toch niet kunnen zeggen.  
Maak die wondere ruil tot werkelijkheid.  
in deze eucharistie en in ons leven.  
Door Christus, onze Heer. Amen.     
 

Eucharistisch gebed (XII-b) 
 
P. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
 
P. Verheft uw hart. 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 
P. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
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A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 
(Prefatie I van de heilige maagd Maria) 
P. 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. 
En nu vandaag verheerlijken wij U  
omwille van het moederschap van de heilige maagd Maria,  
die, overschaduwd door de heilige Geest,  
uw Woord heeft ontvangen en in haar schoot gedragen; 
zij heeft de luister van haar maagdelijkheid bewaard,  
het levenslicht heeft zij geschonken  
aan Hem die wordt genoemd ‘het licht der wereld’,  
Jezus Christus, onze Heer. 
Door wie de engelen, machten en krachten  
eenstemmig van U spreken, huiverend U aanbidden,  
Koning in majesteit.  
Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor,  
wij smeken U - en dat ook onze hulde wordt gehoord  
als voor uw troon deze woorden worden gesproken: 
 

A. 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. 

 
P. Ja, waarlijk heilig zijt Gij, Vader, Gij zijt de bron,  

uit U stroomt alle heiligheid. Stort uw Geest nu uit  
over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden  
tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, uw Zoon. 

 Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, 
nam Hij brood in zijn handen, dankte U,  
brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: 
"Neemt en eet hiervan, gij allen,  
want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt" 

 Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen,  
dankte U opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak:  
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"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. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood,  

en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
P. Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild,  

dat uw Zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader,  
en wij bieden U aan wat Hij ons heeft gegeven:  
dit brood dat leven geeft  
en deze beker die ons redde van de dood. 
Wij danken U,  
omdat Gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden  
voor uw aanschijn te treden en U dit offer te bereiden.  
Wij hebben deel voortaan aan het Lichaam en Bloed  
van uw eerstgeboren Zoon, en vragen u met aandrang,  
dat wij naar elkaar toe groeien  
door de kracht van uw heilige Geest. 
Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde.  
Voltooi uw liefde in onze gemeenschap  
rondom de bisschop van Rome, Franciscus, onze paus,  
in eenheid met onze bisschop Johannes,  
en met allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen. 

 
 Gedenk ook onze broeders en zusters  

die door de dood heen zijn gegaan,  
en leven in de verwachting der verrijzenis.  
Gedenk alle mensen die gestorven zijn.  
Neem hen op in uw barmhartigheid  
en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. 

 
 Neem ook ons allen op in uw liefde.  

Dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw Zoon, 
met zijn apostelen en met allen die op deze aarde leefden  
in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. 
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Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven  
in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon,  
aanhouden tot in uw heerlijkheid.  

 
 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. 

 
P. Laten wij bidden tot God onze Vader  

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 
A. 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.  

 
P. Verlos ons, Heer, van alle kwaad,  

geef vrede in onze dagen,  
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, 
vrij 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. 
 
Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens 
 
L. Johannes de Doper roept op tot een weg van bekering,  

een weg waarin mensen elkaar opbouwen tot vrede.  
Bidden we daarom:  

 
A. Heer Jezus Christus,  

Gij die ontvangen wilt worden in een liefdevolle wereld,  
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schenk ons de creativiteit om deze wereld om te bouwen  
zoals U haar wilt: vrede en verzoening.  
Dit bidden wij U die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 

P. Heer Jezus Christus,  
Gij hebt aan uw apostelen gezegd:  
“Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u”,  
let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk;  
vervul uw belofte,  
geef vrede in uw naam en maak ons één.  
Gij, die leeft in eeuwigheid. Amen.  
 

P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest. 
 
P. Wenst elkaar de vrede van Christus!  
 
Lam Gods 
 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
geef ons de vrede. 

 
Uitnodiging tot de communie 
 
P. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.  

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  

maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden. 
 

 
Gebed na de communie 
 

God, Gij gunt het ons dat wij op Nieuwjaar de geboorte  
van Jezus gedenken, en aanzitten aan uw rijke tafel.  
Maak deze dag tot een nieuw begin  
van het jaar des Heren.  
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Verleen ons een goede gezondheid,  
werk en voorspoed, vriendschap en ook vrede;  
dat wij de wereld meer bewoonbaar maken,  
en dat Gij kunt beamen dat het goed is wat wij doen,  
zoals op de eerste zeven dagen, toen de tijd begon.  
Door Christus, onze Heer. Amen.   
 

SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zegenbede en zending 
 

P.  In het vertrouwen dat kracht en liefde ons in het nieuwe jaar 
zullen worden gegeven, bidden wij om Gods zegen:  
 
De Heer zegene en behoede u.  
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 
 
Zegene ons de almachtige God: 

Vader, Zoon en + heilige Geest.  
A. Amen.  
 
P. Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God. 
 

Zalig 

      Nieuwjaar 



 
 
De week van zaterdag 26 december t/m vrijdag 1 januari  
 
VIERINGEN 
 
Vrijdag 1-1 10.00 uur: Nieuwjaar: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)  
Zondag 3-1 10.00 uur:   Eucharistieviering  
    (Ps. Diego Pildain)  
          
 
GEBEDSINTENTIES  
 
Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag 
 Om zegen over onze parochie  

Voor Cees Daane en familie 
 
 
ZIEKEN  

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 
 
 
OVERLEDENEN 
     Henk Kruijer   

Maria de Castro 
Riet Felix van der Weijden 
 

 



 
 

Bij het verlaten van het kerkgebouw 
is er gelegenheid voor de collecte 

 
 

 
 
 

Hebt u geen los geld bij U? 
Scan dan bovenstaande code voor de collecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na afloop het liturgieboekje mee naar huis nemen s.v.p. 


