
Heilige Familie - Jezus, Maria, Jozef  27 december 

2020 
 

 
HET THEMA: WEES DANKBAAR! 

Mijn ogen hebben thans uw hei l  aanschouwd , 
dat Gi j  voor al le  volken hebt bereid ,  

Lucas 2,  30-31 
 
 
 
O p e n i n g s r i t e n  
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
Amen. 
 
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, 
onze vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met 
u allen. 
 
Al. En met uw geest. 
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Openslied: Als wie dolend in het donker 
Al wie dolend in het donker 
in de holte van de nacht 
en verlangend naar een wonder 
op de nieuwe morgen wacht. 
Wijsheid wordt aan u verkondigd 
door een koning zonder macht. 
 
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. 
 
Dor en droog geworden aarde 
die om dauw en regen vraagt, 
dode mens die snakt naar adem, 
wereld die om vrede vraagt. 
Zie mijn Zoon, de nieuwe Adam 
die mijn welbehagen draagt. 
 
 
Inleiding: 
Kort na Kerstmis staat het feest van de heilige familie op de 
kerkelijke kalender. Met de heilige familie is het gezin 
bedoeld van Maria en Jozef, waarin Jezus wordt geboren. 
Het is een Joods gezin, waarin Hij opgroeit. De ouders van 
Jezus zijn Joodse mensen; en zij willen hun kind graag 
binnenvoeren in die traditie. Daarom brengen zij hun kind 
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op de vastgestelde tijd naar de temple, om het aan God op 
te dragen. In dit gezin is Jezus groot geworden. Hier groeide 
het basisvertrouwen, dat Hem zijn hele leven gedragen 
heeft. Dit gegeven moge ons aan het denken zetten, over de 
niet te onderschatten betekenis van het gezin, waarin 
kinderen opgroeien. Nu we het feest van Christus' geboorte 
gevierd hebben, is het goed om erbij stil te staan, dat Jezus 
niet alleen mens werd, maar geboren werd uit een vrouw, 
zoals iedere mens. Gods Zoon heeft zichzelf toevertrouwd 
aan de zorg en liefde van een vader en moeder, en daarmee 
het menselijk gezin geheiligd. Alle reden om het gezin met 
respect te omringen, het te gedenken in onze gebeden, hulp 
te bieden waar nodig is en te zoeken naar wegen om de 
herinneringen te helen van kinderen of ouders, die 
teleurgesteld of gekwetst zijn. We vieren het feest van de 
Heilige Familie in het klein: Jezus, Maria en Jozef; en in het 
groot: de familie van de Kerk door het geloof. In Gods 
huisgezin is ruimte voor velen als zijn kinderen, talrijk als de 
sterren aan de hemel. We mogen elkaar een vruchtbare 
eucharistie toewensen als broers en zussen, die Jezus aan 
zijn tafel nodigt in liefde en eensgezindheid. Wij bidden voor 
onze familie, onze stad en alle plaatsen om ons heen. Wij 
bidden ook voor ons land en voor onze samenleving; dat 
mensen elkaar blijven zoeken en elkaar de hand reiken, dat 
tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen overbrugd 
worden, dat het goed mag zijn, om hier te wonen, te werken 
en te leven, door christus onze Redder en Heer, Amen. 
 
Boeteact: 
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Genadig en liefdevol bent U, Heer, eindeloos is Uw geduld en 
groot Uw trouw. Heer, Ontferm U over ons.  
Al. Heer, Ontferm U over ons. 
 
U bent een steun voor ieder die struikelt, verslagenen richt U 
weer op. Christ, Ontferm Uover ons. 
Al. Christ, Ontferm Uover ons. 
 
Die U aanroepen bent U nabij, wie U liefheeft houdt U in 
leven. Heer, Ontferm Uover ons. 
Al. Heer, Ontferm U over ons. 
 
Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze 
zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven,  Amen  
 
Gloria: EER ZIJ GOD IN DEZE DAGEN 
1 Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
2 Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde, 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 

3 Lam van God, Gij hebt 
gedragen, 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen, 
peis en vreê kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
 
 
 
 



 
Collecta-gebed 
Heer, in uw goedheid hebt Gij ons de heilige Familie als 
voorbeeld gegeven. Geef dat wij hen navolgen door een goed 
gezinsleven en onderlinge liefde, om eens in de vreugde van 
uw huis het eeuwige geluk te mogen genieten. Door onze 
Heer Jezus Christus, Uw Zoon die met U left en heerst in de 
eenheid van de heilige Geest, God, der eeuwigheid de 
eeuwigheid, Amen. 
 
Eerste lezing 
Abraham blijft op God vertrouwen en inderdaad: Gods 
belofte gaat uiteindelijk in vervulling. 
Uit het boek Genesis 15, 1-6; 21, 1-3 
In die dagen klonk het woord van de Heer in een visioen tot 
Abram: 'Gij moet niet vrezen, Abram, Ik zal uw schild zijn. Uw 
loon zal zeer groot zijn!'. Toen zei Abram: 'Heer God, wat 
baten mij uw gaven? Want ik blijf maar kinderloos en de 
Damasceen Eliëzer zal de bezitter van mijn huis worden. Gij 
hebt mij toch geen nakomelingen geschonken, en een 
onderhorige zal mijn erfgenaam zijn'. Toen werd het woord 
van de Heer tot hem gericht: 'Niet hij wordt uw erfgenaam; 
uw erfgenaam zal iemand zijn die gij zult verweken' Hij 
leidde hem naar buiten en zei: 'Kijk naar de hemel en tel de 
sterren, als ge kunt'. En Hij verzekerde hem: `Zo talrijk wordt 
uw nageslacht'. Abram geloofde de Heer en deze rekende 
hem dat als gerechtigheid aan. De Heer begunstigde Sara, 
zoals Hij gezegd had,  
en vervulde de belofte die Hij haar gedaan had. Sara werd 
zwanger en schonk Abraham op zijn oude dag een zoon, op 



6 

het tijdstip dat God genoemd had. Abraham gaf aan de zoon 
die hem geboren werd en die hem door Sara werd 
geschonken de naam Isaak. Woord van de Heer. - Wij 
danken God. 
 
Antwoordpsalm:  Psalm 105, lb-2.3-4.5-6.8-9 
De Heer, Hij is onze enige God, voor eeuwig blijft zijn 
verbond van kracht. 
 
Verheerlijkt de Heer en aanbidt zijn Naam, verkondigt de 
volken zijn daden. 
Bezingt Hem en tokkelt de snaren voor Hem, verhaalt al zijn 
wondere werken. 
 
Gaat groot op de heilige naam van de Heer, verheugt u, gij die 
Hem aanhangt. Verlaat u op Hem, op zijn machtige arm, blijft 
altijd zijn aanschijn zoeken. 
 
Vergeet nooit de wonderen die Hij deed, zijn tekenen en zijn 
beloften. Gij, kroost van zijn dienaar Abraham, gij zonen van 
Jakob, zijn welbeminde. 
 
Voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht, wat Hij 
beloofd heeft voor duizend geslachten. De bond 
die Hij vroeger met Abraham sloot, de eed die Hij 
Isaak eens heeft gezworen. 
 
Tweede lezing 
Het geloof van Abraham, Sara en Isaak. 
Uit de brief aan de Hebreeën 11, 8.11-12.17-19 
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Broeders en zusters, door het geloof heeft Abraham gehoor 
gegeven aan de roeping van God, en ging hij op weg naar een 
land dat bestemd was voor hem en zijn erfgenamen. Door 
het geloof heeft ook Sara, ofschoon haar tijd al lang voorbij 
was, de kracht tot vruchtbaarheid ontvangen, want zij wist 
dat Hij die de belofte had gedaan, zijn woord zou houden. 
Daarom is dan ook aan één man, en nog wel in zijn hoge 
ouderdom, een nageslacht gegeven talrijk als de sterren aan 
de hemel, ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van 
de zee. Door het geloof heeft Abraham, toen hij op de proef 
gesteld werd, Isaak ten offer gebracht. Hij die de belofte had 
ontvangen stond op het punt zijn enige zoon te offeren, de 
zoon van wie hem gezegd was: alleen zij die van Isaak 
afstammen, zullen gelden als uw nageslacht. Want 
Abraham was ervan overtuigd dat God zelfs de macht heeft 
om doden ten leven te wekken; en uit de dood heeft hij, 
om zo te zeggen, zijn zoon ook teruggekregen.  
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 
Tussenzang: UIT UW HEMEL ZONDER GRENZEN     
 
Uit uw hemel zonder grenzen 
komt Gij tastend aan het licht,  
met een naam en een gezicht, 
even weerloos als wij mensen. 
 
Als een kind zijt Gij gekomen, 
als een schaduw die verblindt, 
onnaspeurbaar als de wind, 
die voorbijgaat in de bomen. 
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Als een vuur zijt Gij verschenen, 
als een ster gaat Gij ons voor, 
in den vreemde wijst uw spoor, 
in de dood zijt Gij verdwenen. 
 
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. Alleluja. 
 
Evangelielezing 
Jezus wordt in de tempel verwelkomd door Simeon en Hanna. 
Zij herkennen in Hem de vervulling van Israëls verwachting en 
het heil voor de wereld. 
Uit het heilig evangelie volgens Lucas 2, 22-40  
Toen de tijd aanbrak waarop Maria en het kind volgens de 
Wet van Mozes gereinigd moesten worden, brachten zijn 
ouders Jezus naar Jeruzalem om Hem aan de Heer op te 
dragen, volgens het voorschrift van de Wet des Heren: elke 
eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet aan de Heer 
worden toegeheiligd, en om volgens de bepaling van de Wet 
des Heren een offer te brengen, namelijk een koppel tortels 
of twee jonge duiven. Nu leefde er in Jeruzalem een zekere 
Simeon, een wetgetrouw en vroom man die Israëls 
vertroosting verwachtte, en de heilige Geest rustte op hem. 
Hij had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest dat 
de dood hem niet zou treffen voordat hij de Gezalfde des 
Heren zou hebben aanschouwd. Door de Geest gedreven 
was hij naar de tempel gekomen. Toen de ouders het kind 
Jezus daar binnenbrachten om aan Hem het voorschrift der 
Wet te vervullen, nam ook hij het kind in zijn armen en 
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verkondigde Gods lof met de woorden: 'Uw dienaar laat gij, 
Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben 
thans uw heil aanschouwd dat Gij voor alle volken hebt 
bereid; een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor 
uw volk Israël'. Zijn vader en moeder stonden verbaasd over 
wat van Hem gezegd werd. Daarop sprak Simeon over hen 
een zegen uit en hij zei tot Maria, zijn moeder: 'Zie, dit kind 
is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een 
teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele 
harten openbaar moge worden; en uw eigen ziel zal door een 
zwaard worden doorboord'. Er was ook een profetes, 
Hanna, een dochter van Fanuël, uit de stam van Aser. Zij 
was hoogbejaard en na haar jeugd had zij zeven jaren met 
haar man geleefd. Nu was zij een weduwe van 
vierentachtig jaar. Ze verbleef voortdurend in de tempel en 
diende God dag en nacht door vasten en gebed. Op dit 
ogenblik kwam zij naderbij, dankte God en sprak over het 
kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten. 
Toen zij alle voorschriften van de Wet des Heren vervuld 
hadden keerden zij naar Galilea, naar hun stad Nazaret terug. 
Het kind groeide op en nam toe in krachten; het werd 
vervuld van wijsheid en de genade Gods rustte op Hem. 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 
Preek: 
 
GELOOFSBELIJDENIS: 
Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel 
en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die 
ontvangen is van de heilege Geest, geboren uit de maagd 
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Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, 
gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de 
derde daag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten 
hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, 
van daar 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 vergeven van de zonden; de 
verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen 
 
Gebed van de gelovigen – voorbede:  
Al. Heer onze God wij bidden u verhoor ons 
Laten we bidden tot onze Vader in de hemel voor de noden 
van zijn huisgezin op aarde en voor de wereld waarin wij 
leven. 
 
Dat de kerk, geleid door de liefde van Christus die opgroeide 
in het gezin van Jozef en Maria, mag bijdragen aan het geluk 
en welzijn van alle mensen, maar bijzonder gezinnen en 
personen die in nood en armoede verkeren. Laat ons 
bidden… 
 
Dat door de macht van de liefde van God die de kerk 
verkondigt en beoefent, mensen vrij mogen worden van 
angst en onderdrukking en in vrede met elkaar leven. Laat 
ons bidden… 
 
Dat ouders en kinderen, jongeren en ouderen in de gezinnen 
en families begrip en respect voor elkaar hebben en dat ook 
de gebroken gezinnen en nieuwe samengestelde gezinnen 
deze feestdagen eensgezind en blij vieren. Laat ons bidden… 
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Dat degenen die een hoge leeftijd bereikt hebben, de 
eenzamen en mensen aan wie niemand denkt, door de 
opmerkzaamheid van goede mensen iets van de kerstvreugde 
ervaren. Laat ons bidden… 
 
Hier volgen de intenties van de gemeenschap...  
 
Goede en getrouwe God, verhoor in Vaderlijke liefde de 
gebeden van uw kinderen en geef ons uw Geest om elk naar 
ons eigen vermogen bij te dragen aan de komst van uw rijk. 
Door Christus onze Heer. Amen 
 
T a f e l l i e d :  VANWAAR ZIJT GIJ GEKOMEN.  
Vanwaar zi jt  Gij gekomen, 
wij wisten niets van U.  
In onze stoutste dromen  
was God nooit hier en nu.   
Een nieuwe God zi jt  Gij  
die onder ons wilt wonen  
zo ver weg, zo dichtbij.  
 
Gij  zijt ons doorgegeven  
een naam, een oud verhaal.  
Uw woorden uitgeschreven  
in ied’re mensentaa l .  
Ons eigen levenslot.  
Met uw geluk verweven,  
zo zi jt  Gij onze God.  
 
Gij zijt in ons verloren,  
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wij durven U niet aan.  
Uw stem in onze oren,  
uw komst in ons bestaan.  
Een mens van vlees en bloed,  
een kind voor ons geboren,  
een naam die sterven moet.  
 
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan 
worden door God, de almachtige vader.  
 
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, wij bieden U dit offer van verzoening aan, en vragen U 
ootmoedig op voorspraak van de Maagd en Moeder Gods 
Maria en van de heilige Jozef: laat elk gezin leven in uw 
liefde, en geef allen uw vrede. Door Christus onze Heer. Amen 
 
Prefatie: II van Kerstmis 
V.:  De Heer zal bij u zijn. 
Al.:  De Heer zal u bewaren. 
V.:  Verheft uw hart. 
Al.:  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V.:  Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
Al.:  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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.  
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In het mysterie van zijn geboorte dat wij heden vieren, is Hij 
die als God onzichtbaar is, zichtbaar onder ons verschenen; 
vóór alle tijden geboren uit de Vader is Hij onze tijd 
binnengegaan. Wat vervallen is, richt Hij weer op, heel de 
schepping wordt hersteld en de verdwaalde mens roept Hij 
terug naar het Koninkrijk der hemelen. Daarom met alle 
engelen loven wij U en zingen vol vreugde: Heilig,... 
 
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.     
 
EUCHARISTISCH GEBED  
Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet 
U wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze 
Heer, maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht van de 
heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te 
brengen uit alle naties en rassen en talen; want van oost tot 
west moet door een zuivere offergave hulde worden 
gebracht aan uw Naam. 
 
Al. Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze 
aan U toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te 
heiligen door uw Geest, en ze † Lichaam en Bloed te doen 
zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens 
woord wij deze geheimen vieren. 
 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood 
en sprak daarover het dankgebed om uw Naam te 
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verheerlijken. Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn 
leerlingen en zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit 
is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een 
zegenbede om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan 
zijn leerlingen en zei: 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. 
 
V. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
Al. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze 
beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven 
van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing 
aan uw rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor 
zijn wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer 
aan, zo levend en heilig. Wij vragen U, Heer: zie welwillend 
neer op het offer van uw kerk, en wil er uw Zoon in 
herkennen, door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. 
Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van 
zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest, 
opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam 
en één geest. 
 
Al. Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor 
U: dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd 
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hebt, samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van 
God; samen met uw apostelen en martelaren, en met allen 
die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. 
 
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen 
toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is 
gegeven opdat wij met U worden verzoend. Maak uw volk, 
onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof: samen 
met uw dienaar N., onze paus, en N., onze bisschop, met 
alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk 
dat Gij U hebt verworven.  
 
Al. Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen 
van deze gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de 
Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw 
kinderen van overal bijeen. 
 
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U 
lief waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen 
in uw rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om 
met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw 
heerlijkheid, door Christus onze Heer. In Hem schenkt Gij 
alles wat goed is aan deze wereld. 
 
Al. 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. 
 
ONZE VADER 
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V.  Bidden wij tot God, onze Vader, met de woorden die 
Jezus ons gegeven heeft. 
 
Al. 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. Want van U is het koninkrijk en 
de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
VREDESWENS 
 V. 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. 
Al. Amen. 
 
V. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest.  
V. Wenst elkaar de vrede 
 
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. 
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UITNODIGING TOT DE COMMUNIE 
V.  Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie 
het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
 
Al.  Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar 
spreek slechts een woord en ik zal gezond worden. 
 
V. Het lichaam en het bloed van Christus bewaren ons tot 
het eeuwig leven, Amen. 
 
DE COMMUNIE WORDT UITGEREIKT 
 
Communielied: GOD WIL EEN TEMPEL BOUWEN 
God wil een tempel bouwen 
om ons nabij te zijn, 
en boven alle vrouwen 
zal Zij gezegend zijn 
die Hij zich heeft verkoren: 
Maria is Haar naam, 
een roos die zonder doornen 
In bloei zal komen staan. 
 
De bloem gaat zich ontvouwen, 
het zonlicht wekt Haar zacht, 
verwacht in stil vertrouwen 
het wijken van de nacht:  
zo heeft Zij willen wachten, 
de hoop in zich gevoed; 
zo schijnt na vele nachten 
ons levenslicht voorgoed.  
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Zijn warmte zal verlichten 
De armen in het land, 
op aarde vrede stichten: 
kom reik elkaar de hand. 
God zal zijn tempel bouwen 
Een wereldwijd tehuis; 
mensen die Hem vertrouwen 
worden er kind aan huis. 
 
Gebed na de communie: 
Heer onze God, als leden van één lichaam hebt Gij ons 
samengeroepen en het Woord van Christus in volle rijkdom 
onder ons doen wonen. Wij vragen U: geef ons goedheid 
en deemoed, zachtheid en geduld; dat wij elkaar 
verdragen, en dat uw liefde de band is die ons 
samenhoudt. Door Christus onze Heer. 
 
MEDEDELINGEN: 
 
ZEGENBEDE:  
V. De Heer zal bij U zij 
A. En met uw geest. 
(Buig uw hoofd en bid om Gods zegen) 
 
Pr. De oneindig goede God die door de menswording van 
zijn Zoon de duisternis van de wereld heeft verdreven en 
door de heilige geboorte van Christus deze dag heeft doen 
stralen van licht, moge de duisternis van het kwaad uit u 
verdrijven en uw hart vervullen met het licht van het 
goede.  Al. Amen 
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Pr. De Heer die de vreugdevolle boodschap van zijn 
geboorte door een engel aan de herders heeft willen 
verkondigen, moge u zijn vreugde schenken en u maken 
tot verkondigers van zijn evangelie. Al. Amen 
 
Pr. Hij die door de menswording van het Woord aarde en 
hemel met elkaar verbonden heeft, moge u met de gave 
van zijn vrede en liefde vervullen en u deel laten uitmaken 
van het hemels Jeruzalem. Al. Amen 
 
Pr. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige 
Geest. Al. Amen 
 
Wegzending 
Pr. Gaat nu allen heen in vrede.  
Al. Wij danken God. 
 
Slotlied: WONEN OVERAL 
Wonen overal, nergens thuis, 
aarde mijn  aarde, mijn moeders huis, 
vallende sterren, de schim van de maan, 
mensen opstaan en leven gaan. 
Mensen, veel geluk 
 
 Wonen overal even thuis  
handel en wandel en huis na huis  
loven en bieden op waarheid en waan  
wagen en winnen en verder gaan  
– mensen veel geluk.  
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Wonen overal bijna thuis  
aarde mijn hemel mijn vaders huis  
stijgende sterren de lach van de maan  
mensen die dromend een stem verstaan  
– mensen veel geluk. 
 
 


