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OPENING VAN DE DIENST 
 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 
L. Het Kerstkind ligt reeds in de kribbe: Hij is het Licht dat in de 

wereld gekomen. Ook vandaag ontsteken we de grote 
feestelijke kerstkaars die met Kerstmis in zijn nabijheid is 
aangestoken. 
Een nieuw jaar begint vandaag. Zal het een genadejaar 
worden?  
Zal dit jaar ons tot zegen zijn?  
We bidden om Gods zegen en tegelijkertijd staan we stil bij 
Maria, de moeder van Jezus de Christus bij wie zovele 
gelovigen een steun en toeverlaat vinden.  
Zij is Hem nabij gebleven, als baby, als kind, als jongeman en 
als een begenadigde Profeet die een Blijde Boodschap 
incarneerde. Haar hart bewaart niet alleen de herinneringen 
rond de geboorte van Jezus.  
Haar hart is vol van zijn Geheim tot onder aan het kruis.  
Zij is niet alleen Moeder van Jezus, Moeder van God.  
Zij is ook onze moeder. 

 
Schuldbelijdenis 
 

P. Een nieuw jaar, een nieuw begin.  
Toch blijft er altijd wel iets achter waarin we tekortschieten.  
Wenden we ons in alle eerlijkheid tot de Barmhartige 

in een gebed om ontferming en vergeving. 
 

 korte stilte 
 

P. Heer, die uw glorie over de volkeren hebt laten schijnen, 
ontferm U over ons. 

 
A. Heer, ontferm U over ons. 

 
P. Christus, in wie wij mede-erfgenamen zijn van Gods belofte, 

ontferm U over ons. 
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A. Christus, ontferm U over ons. 
 

P. Heer, die ons door de Geest het geheim van onze roeping 
hebt geopenbaard, 
ontferm U over ons. 

 
A. Heer, ontferm U over ons. 
 
P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  

onze zonden vergeven  
en ons geleiden naar 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 
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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 van wat de kerk moet zijn. 
Bevestig ons in het geloof 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  
 
L. Verhalen die ons dragen; 

inspirerende verhalen die ons richting wijzen: 

Gods Woord dat ons wordt toevertrouwd. 
 
 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'.  
 
Woord van de Heer. 
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A. Wij danken God. 

 
Antwoordpsalm  Psalm 67, 2-3.5.6.8 
 
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 zo zijn zegen 
dat heel de aarde Hem vreest. 
 

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 gekomen was, 
zond God zijn eigen Zoon, 
geboren uit een vrouw, 
geboren onder de wet 
om ons, slaven van de wet, vrij te maken 
zodat wij de rang kregen van zonen. 
En opdat ge zonen zijt 
heeft God de Geest van zijn Zoon, 
die 'Abba, Vader!' roept, 
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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. 
 

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 
door zijn Zoon. 
 

A. Alleluja. 
 

Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 
23,35-43 
 

In die tijd haastten de herders zich naar Betlehem 
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 
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voordat het in de moederschoot werd ontvangen. 
 

Woord van de Heer. 
 

A.  Wij danken God. 
 
Overweging 
 
 
Geloofsbelijdenis 
 
P.  Ik geloof in God de almachtige Vader, 
 
A. 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 
 
P. God is ons tegemoet gekomen in zijn Zoon, 

geboren uit de Maagd Maria. 
Laten we dan op haar voorspraak bidden. 

 
L. Voor allen die zich christen noemen: 

dat zij waarachtige dragers en verkondigers mogen zijn 
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van Gods liefde. 
 

A. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons. 
 
L. Bidden we voor de overheden, 

die dagelijks te maken hebben met vluchtelingenstromen: 
dat zij alles doen om hun een menswaardige opvang te bieden 
en een goed perspectief te geven. 
 

A. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons. 
 

L. Bidden we voor alle die moeder zijn 
of moeder hadden willen zijn: 
dat zij naar het voorbeeld van Maria 
vol liefde, geduld en zorgzaamheid mogen zijn. 

 
A. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons. 

 
L. Bidden wij voor onszelf: 

dat ook wij, zoals Maria, 
'Ja' durven zeggen op de opdracht die God ons geeft; 
dat we alles dit jaar 
onder zijn zegen mogen volbrengen. 

 
A. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons. 

 
- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap – 

 
P. Goede God,  

Blijf ons nabij in dit nieuwe jaar met al zijn uitdagingen.  
Op voorspraak van de Heilige Maria, Moeder van God  
en haar Zoon Jezus Christus,  
die met U leeft in eeuwigheid. 
Amen. 

 
Collecte en klaarmaken van de altaartafel 
 
Oproep tot gebed 
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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 
 

God, al het goede begint bij U 
en gij brengt het tot voltooiing. 
Op dit feest van de heilige Moeder van God 
herdenken wij met blijdschap het begin van de verlossing. 
Wij bidden U: 
schenk ons ook de vreugde van de voltooiing. 
Door Christus onze Heer. Amen. 
 

Eucharistisch gebed (VI) 
 
 Allen gaan staan 
 
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. 
 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
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 ontvangen heeft en in haar schoot gedragen; 
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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 dit lied wordt aangeheven: 

 
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. Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zó bekend met ons, 

dat onze namen staan geschreven in uw hand.  
Geen mens zult Gij vergeten dank zij Jezus Christus,  
de Zoon van uw genade, die Gij hebt voortgebracht  
en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen  
die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen  
die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag  
en de vrede zelf te zijn.  

 
 Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij 

danken U, dat Hij de naam geworden is  
voor heel ons leven ten einde toe. 

 
 Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest,  

dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed  
van Jezus Christus, onze Heer. 

 
 

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn 
handen, Hij zegende U, Hij brak het  
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:  
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Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam,  
dat voor u gegeven wordt. 

 
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn 
leerlingen met de woorden:  
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 totdat Hij komt. 
 
P. Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en 

de dood heeft gezien - die Gij hebt opgewekt en een naam 
gegeven hebt hoog boven alle namen. 
Jezus de Heer is Hij, die is en blijven zal, uw rechterhand - en 
tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze levensbeker en 
door dit brood dat wordt gedeeld. 

 
 Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde 

gaat - en maak ons tot een volk dat recht doet om 
gerechtigheid; maak leven en welzijn toch groter en sterker 
dan oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die woningen 
bouwen voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons en 
breng ons thuis bij U, uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier 
in ons midden. 

 
 Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in 

liefde en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus onze 
Paus, met Johannes onze bisschop  
en met alle bisschoppen. 

 
Samen met heel uw volk,  
met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer,  
met de heilige Jozef, haar bruidegom,  
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met de apostelen, martelaren en al uw heiligen,  
vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, 
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank. 

 
 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 
  
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. 
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A. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ter overweging: 
 
1 januari is ook de dag van vrede, 
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vrede die zo naarstig nagestreefd wordt 
én zo vaak geschonden. 
Bidden wij tot onze Heer, Vorst van vrede: 
 
Heer Jezus Christus, 
Vorst van vrede, 
kom ons te hulp ook in dit nieuwe jaar 
om elke keer maar weer te kiezen 
voor wat verbindt, wat vrede schept. 
Amen 
 
 

 
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. 
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. 

 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
 
 
 
 
 
 
Zegenbede en zending 
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P. In de eerste lezing hebben we al de mooie priesterzegen 
gehoord. Laten we ons hierbij aansluiten in een zegen over 
ons en over het gehele nieuwe jaar: 
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! 
Zo bidden wij in de kracht van God: Vader, + Zoon  
en heilige Geest. Amen. 
 

P. Gaat nu allen heen in vrede. 
 

A. Wij danken God. 
 
 

 



 
De week van zaterdag  31 december t/m vrijdag 6 januari 2023 
 
VIERINGEN: 
 
Zaterdag 31 dec.   Oudjaar    19.00 uur: Dankdienst mmv  
  St. Michaël (Ps. A. Dekker) 
Zondag   1 januari Nieuwjaar 10.00 uur: Eucharistieviering  
   (Ps. Rob Verhaegh) 
Donderdag 09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)  
Vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)  
          
Zondag     10.00 uur: Woord- en Communieviering (Ps. A. Dekker)
    
GEBEDSINTENTIES: 
 
Oudjaar om 19.00 uur:  Om zegen over onze parochie; 
               Voor Dick Smeele en overleden familie; 
 
Nieuwjaar 
Zondag 10.00 uur:          Om zegen over onze parochie; 
               Voor Riet Kinket – van der Wijden en haar 
               man Henk Kinket; 
               Voor Pastoor Johannes Agterof; 
               Voor Pastoor Derk de Vries; 
               Voor Catharina van der Vosse en Maria  
               Siebelink – van der Vosse     
 
   
Donderdag 09.00 uur:  Om zegen over onze parochies; 
 
Vrijdag 09.00 uur:  Om zegen over onze parochies; 
 
ZIEKEN: Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 
 
OVERLEDENEN: 
 
AGENDA: 
Dinsdag 3 januari     om 10.00 uur: Rouwgroep 
Woensdag 4 januari om 10.00 uur: Felicitatiegroep 
Vrijdag 6 januari       om 09.30 uur: werkgroep D. v. O. 



 

 
 

geldig van 30 nov. t/m 4 januari 2023 

 

Heeft u geen los geld bij u? 

Scan dan deze code 

voor de collecte. 

Dank u wel. 

 
 


