
        
  

            Voor aanvang viering: Orgelspel 

Welkomstwoord door de lector 
 
Intredelied: GvL nr. 530 Uit uw hemel zonder grenzen 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Sirach 3,2-6.12-14 

De Heer heeft een vader aangesteld over de kinderen; en de moeder 
recht gegeven over haar zonen. Wie zijn vader eerbiedigt krijgt 
vergiffenis van zonden, en als iemand die schatten verzamelt is hij 
die zijn moeder eert. Wie zijn vader eert, beleeft vreugde aan zijn 
kinderen, en wanneer hij bidt wordt hij verhoord. Wie zijn vader 
eert zal een lang leven genieten en wie zijn vader gehoorzaamt 
verkwikt het hart van zijn moeder. Wie de Heer vreest, eert zijn 
ouders. Kind, draag zorg voor uw vader op zijn oude dag en doe hem 
geen verdriet zolang hij leeft. Op de dag dat je in nood zijt, wordt 
aan u gedacht; gij die nog in volle kracht zijt, veracht uw vader niet. 
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m.m.v. Gemengdkoor 
 

 



Medelijden met uw vader zal niet worden vergeten, anders dan de 
zonden, bouwt zij uw huis op. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 128-I 

2e Lezing: Kolossenzen 3,12-21 

Broeders en zusters, bekleedt u, als Gods heilige en geliefde 
uitverkorenen, met tedere ontferming, goedheid, deemoed, 
zachtheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander als de 
een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft 
zo moet ook gij vergeven. Voegt bij dit alles de liefde als de band der 
volmaaktheid. En laat de vrede van Christus heersen in uw hart;  
daartoe zijt gij immers geroepen, als leden van één lichaam, en 
weest dankbaar. Het woord van Christus moge in volle rijkdom 
onder u wonen. Leert en vermaant elkander met alle wijsheid. Zingt 
voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen, 
ingegeven door de Geest. En al wat gij doet in woord of werk doet 
alles in de naam van Jezus de Heer, God de Vader dankend door 
Hem. Vrouwen, weest uw man onderdanig, zoals het christenen 
betaamt. Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet humeurig tegen 
haar. Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is de Heer 
welgevallig. Vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij de moed niet 
verliezen. Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 251 

Evangelie: Matteüs 2,13-15.19-23 
 
Toen de Wijzen waren heengegaan, verscheen een engel van de 
Heer in een droom aan Jozef en sprak: “Sta op, neem het kind en zijn 
moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want 
Herodes komt het kind zoeken om het te doden.” Hij stond op en 
week in de nacht met het kind en zijn moeder naar Egypte uit.  



Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes, opdat in vervulling zou 
gaan wat de Heer gesproken had door de profeet: “Ik heb mijn zoon 
geroepen uit Egypte.” Nadat Herodes  gestorven was, verscheen in 
Egypte een engel van de Heer in een droom aan Jozef en zei: “Sta 
op, neem het kind en zijn moeder en trek naar het land Israël, want 
die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven.” Hij stond op, 
nam het kind en zijn moeder en ging naar het land Israël. Toen hij 
echter hoorde, dat Archelaüs in plaats van zijn vader Herodes, over 
Juda heerste, vreesde hij daarheen te gaan; van Godswege in een 
droom ingelicht, begaf hij zich daarom naar het gebied van Galilea. 
Hier aangekomen, vestigde hij zich in een stad, Nazaret geheten, 
opdat in vervulling zou gaan wat door de profeten gezegd was: “Hij 
zal een Nazoreeër genoemd worden.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 264 

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 IIC nr. 728 blz. 800 
 
Acclamatie: GvL nr. 310a 
 
Pater Noster: GvL nr. 820 
 
Vredeswens 
 
Agnus Dei 
 
Communielied: GvL nr. 538 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 
 
Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Orgelspel 

 

Dinsdag- en donderdagochtend is er geen ochtend viering in de 
Fatimakapel. 

Woensdag, Nieuwjaarsdag, is er één viering om 11.00uur. 

Zondag, 5 januari, is het Driekoningen. Er is één gezamenlijke viering 
om 11.00 uur waarna om 13.00uur het Driekoningenspel 
plaatsvindt. 

De Overkant is vandaag gesloten. 


