
 

 Voor aanvang viering: GvL nr. 564 Zingt voor de Heer een nieuw gezang 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: Al wie dolend in het donker 

1.  Al wie dolend in het donker  
     in de holte van de nacht  
     en verlangend naar een wonder  
     op de nieuwe morgen wacht:  
     Vrijheid wordt aan u verkondigd  
     door een koning zonder macht.  
 
2.  Onze lasten zal hij dragen  
     onze onmacht tot ter dood  
     geeft als antwoord op ons vragen  
     ons zichzelf als levensbrood  
     nieuwe vrede zal er dagen  
     liefde straalt als morgenrood.  
 

3.  Tot de groten zal hij spreken  
     even weerloos als een lam  
     het geknakte riet niet breken  
     Hij bewaakt de kleine vlam:  
     Hoort en ziet het levend teken  
     van een God die tot ons kwam.  
 
4.  Dor en droog geworden aarde  
     die om dauw en regen vraagt  
     dode mens die snakt naar adem  
     wereld die om toekomst vraagt:  
     zie mijn Zoon, de nieuwe Adam  
     die mijn welbehagen draagt.

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan
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1e Lezing: Uit het eerste boek Samuël  1,20-22.24-28 

In die dagen werd Hanna zwanger en in de loop van het jaar bracht zij een 
zoon ter wereld. Zij noemde hem Samuël, 'Want', zei ze, 'ik heb hem van 
de Heer afgesmeekt.' Toen Elkana weer met zijn hele familie op reis ging 
om het jaarlijks offer op te dragen en zijn gelofte in te lossen, ging Hanna 
niet mee. 'Want', zei ze tegen haar man, 'ik ga de jongen pas brengen als 
hij de borst ontwend is; dan zal hij naar de Heer gaan en altijd bij Hem 
blijven.' Maar toen hij van de borst was, nam zij de jongen mee, met een 
driejarige stier, een efa meel en een zak wijn. Zij bracht de jongen, zo klein 
als hij was, naar het huis van de Heer in Silo. Zij slachtten de stier en 
brachten de jongen naar Eli. Daarbij zei Hanna: 'Met uw toestemming, mijn 
heer, zowaar u leeft, mijn heer, ik ben de vrouw die hier gestaan heeft om 
tot de Heer te bidden, in uw bijzijn. Om deze jongen heb ik gebeden en de 
Heer heeft mij gegeven wat ik van Hem heb afgesmeekt. Daarom sta ik 
hem aan de Heer af. Zo lang hij leeft, blijft hij aan de Heer afgestaan.' En zij 
bogen zich daar voor de Heer neer. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm:  GvL nr. 128-I 

2e Lezing: Uit de eerste brief van Johannes 3,1-2.21-24 

Vrienden, hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij 
worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook. De wereld begrijpt 
ons niet, en ze kent ons niet omdat zij Hem niet heeft erkend. Vrienden, nu 
reeds zijn wij kinderen van God, en wat wij zullen zijn is nog niet 
geopenbaard; maar wij weten dat, wanneer het geopenbaard wordt, wij 
aan Hem gelijk zullen zijn; omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is. Dierbare 
vrienden, daar ons geweten ons dus niet hoeft te veroordelen mogen wij 
vrijmoedig met God omgaan; wij krijgen van Hem alles wat wij vragen, 
omdat wij zijn geboden onderhouden en doen wat Hem aangenaam is. En 
dit is zijn gebod: van harte geloven in zijn Zoon Jezus Christus en elkaar 
liefhebben zoals Hij ons heeft bevolen. Wie zijn geboden onderhoudt blijft 
in God en God in Hem. En dat Hij in ons woont , weten we door de Geest 
die Hij ons gegeven heeft. 
Woord van de Heer. – Wij danken God 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 260 



Evangelie: Lucas 2,41-52 
 
Ieder jaar reisden de ouders van Jezus bij gelegenheid van het Paasfeest 
naar Jeruzalem. En overeenkomstig het gebruik bij dit feest gingen zij 
opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden was. Toen de feestdagen 
voorbij waren en ze naar huis terugkeerden, bleef het kind Jezus in 
Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling 
dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat 
ze Hem gingen zoeken bij familie en kennissen. Maar toen ze Hem niet 
vonden, keerden ze naar Jeruzalem terug om Hem daar te zoeken. Pas na 
drie dagen vonden ze Hem in de tempel; Hij zat er midden tussen de 
rabbi's, luisterde naar hen en stelde hun vragen. Allen die Hem hoorden, 
stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen ze Hem daar 
zagen, waren ze zeer ontdaan. Zijn moeder zei: 'Kind, hoe kon je ons dit 
aandoen? Wat waren je vader en ik ongerust toen we je kwijt waren.' Hij 
zei tegen hen: 'Waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik 
bij mijn Vader moest zijn?' Maar zij begrepen deze uitspraak niet. Hij ging 
met hen mee naar Nazaret, en schikte zich naar hen. Zijn moeder 
bewaarde alles wat er gebeurt was in haar hart. En met de jaren nam Jezus 
toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 265 
 
Verkondiging 
 
Credo III GvL nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbeden) 
 
Voorbeden 
 
Offerande/collecte 
 
Prefatie 1 van Kerstmis 
 
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 Christus onze Heer. Gij hebt uw heerlijkheid ontvouwd voor 
onze ogen, 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, loven en aanbidden wij U 
en zingen U toe vol vreugde: 
 
Sanctus 

Eucharistisch gebed IIB (zie bijlage) 

Vredeswens       

Agnus Dei 

Communielied: GvL nr. 530 Uit uw hemel zonder grenzen 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 415 Dankt, dankt nu allen God 

 

VIERINGEN ROND OUD EN NIEUW: 
 
Dinsdag     1 jan.  11.00 Nieuwjaarsviering 
 
Woensdag en donderdag 9.30 Ochtendviering in Fatimakapel 
 
Zondag      6 jan.  11.00 Driekoningenviering 
                             13.00 Driekoningenspel 
 
Donderdag 3 januari is er weer Geloven Nu, aanvang 20.00 uur. 
 


