
        
  

            Voor aanvang viering: GvL nr. 446 God heeft het eerste woord 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 538 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: 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 zó mijn naam over de Israëlieten 
uitspreken zal Ik hen zegenen.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Tussenzang/psalm: 67-I 

2e Lezing: 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 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. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 259 

Evangelie: Lucas 2,16-21 

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 voordat het in de 
moederschoot werd ontvangen. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 269 

Verkondiging 



Credo III GvL nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbeden) 

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie 1 van de heilige maagd Maria 

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 
hoogfeest van de heilige Maagd Maria, die, overschaduwd door de 
heilige Geest; uw Woord ontvangen heeft 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, de 
machten en de 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: 
 
Sanctus 

Eucharistisch gebed VI nr. 732 blz. 808 

Acclamatie: GvL nr. 310a 

Pater Noster: GvL nr. 820 

Vredeswens 

Agnus Dei 

 



Communielied: GvL nr. 603 Gezegend die de wereld schiep 
 
Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 447 God wil een tempel bouwen 

 

Morgenavond is er weer Geloven Nu, aanvang 20.00 uur in het 

parochiecentrum 

Deze week zijn er geen ochtend vieringen in de Fatimakapel 

Volgende week zondag, 8 januari, is het Driekoningen. Na de 
spaanseviering, die om 11.30 begint, is er een Driekoningenspel voor 
alle kinderen en andere belangstellenden. 

 

 


