
Heilige Maria, moeder van God -1 januari 2021 Nieuwjaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw begin, nieuw leven  
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.  
Galaten 4, 4-5a 

 
 
 
 
O p e n i n g s r i t e n  

♫ IK GROET U, LIEVE MOEDER 
  (mel. God groet U, zuiv’re bloeme) 
Ik groet U, lieve moeder, U was een mens als wij; 
vol twijfels en vol vragen, zo bent U ons nabij. 
God zal een antwoord geven, dat ons doet verder gaan. 
Zo staan wij in het leven en eren we Uw naam. 
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U heeft een weg gewezen aan ieder hier op aard.  
Gods wil was steeds Uw leidraad, de weg uit alle kwaad. 
 Uw dienstbaarheid voor ieder die hulp zo nodig had,  
toont ons de ware liefde! Zó wint U ieders hart. 
 
U was in alle eenvoud Gods uitverkoren vrouw.  
Door U kwam Hij op aarde, U bleef Hem altijd trouw.  
U was dan ook vol vreugde om Zijn verheerlijking  
En leefde vanaf Pinkst’ren in Jezus’ vriendenkring. 
 
Ten hemel opgenomen, bent U nu steeds bij God  
om daar voor ons te bidden, bekend met ieders lot:  
dat wij in vrede leven en steeds Gods wil verstaan,  
om zo Gods Rijk te stichten en eens ten hemel gaan. 
 
 Inleiding 
Vannacht is het oude jaar uitgeluid en het nieuwe jaar 
ingeluid. Wat heeft het oude jaar ons gebracht? 
Er was de onzekerheid van en misschien het verlies door 
de coronacrisis. Er was veel wat we niet voorzien 
hadden. Toch is de overgang naar het Nieuwe Jaar 
gemaakt. De meesten van ons snakken er naar, dat het 
Nieuwe Jaar er iets anders uit zal gaan zien dan 2020. We 
zullen daarin hopelijk -ieder op zijn of haar manier- , 
proberen de doelen die ieder zich gesteld heeft, te 
verwezenlijken.. Een dag als vandaag is echt zo’n dag om 
er zich echt goed van bewust te zijn, waar het in een 
mensenleven werkelijk om gaat. En wij kunnen allen op 
onze eigen persoonlijke manier eraan bijdragen dat aan de 
voorwaarden voldaan wordt om zoveel mogelijk mensen 
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op waardig menselijke manier te laten leven. Dat houdt in 
normale omstandigheden in, dat je elkaar opzoekt, let op 
elkaar, elkaar knuffelt, enz. Dat was er het voorbij jaar niet 
bij. Om de ander te respecteren moest je juist afstand 
houden, die beruchte anderhalve meter. Maar het zou 
goed zijn om niet te vergeten, dat het ooit anders was en 
dat we hopelijk spoedig weer dicht bij kunnen beginnen 
attent te zijn op elkaar, zoals we gewend waren. Vaak is 
het gemakkelijker om ons bezig te houden om bij te 
dragen aan het verbeteren van het  leven van mensen, die 
ver weg wonen. Maar de mensen naast ons zijn ook 
belangrijk.  
 
Nemen we even stilte om bij ons na te gaan hoe we het 
Nieuwe Jaar kunnen gaan invullen in navolging van 
Christus. Vragen we Maria als een Moeder voor ons te zijn. 
We zijn immers broers en zussen van Jezus in Gods Naam. 
Vragen we dat Jezus inderdaad als “Gods redding” onder 
ons zal zijn.  Vragen we dat in het: “Heer, ontferm u…” 
 
Boeteact 
 

♫Lofzang: EER ZIJ GOD IN DEZE DAGEN  
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. 



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. 
 

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 
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... 
 
 Eerste lezing: Wij beginnen het nieuwe jaar onder de 
zegen van het genadige, vredevolle gelaat van God. Uit het 
boek Numeri 6, 22-27 
De Heer sprak tot Mozes: 'Zeg aan Akon 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. - Wij danken God. 
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 Antwoordpsalm  Psalm 67, 2-3.5.6.8 
 
God, wees ons barmhartig en zegen ons. 
 
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. 
 
Laat alle naties van vreugde juichen 
omdat Gij de volken rechtvaardig  
regeert en alles op aarde bestuurt. 
 
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. 
 
 Tweede lezing 
God heeft ons zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw; 
zo heeft Hij ons vrijgemaakt. 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 omdat ge zonen zijt heeft God de Geest van zijn 
Zoon, die `Abba, Vader!' roept in ons hart gezonden. 
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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. 
 

♫ Tussenzang: ALS GIJ NAAR DE WOORDEN LUISTERT  
 Als gij naar de woorden luistert 
die hier tot u zijn gezegd, 
zullen zij een licht ontsteken, 
wijzen zij de goede weg.  
 

Als gij naar de woorden luistert 
die van mij geschreven staan, 
zullen zij van vrede spreken 
die er schuilgaat in mijn naam. 
 

Als gij naar mijn woorden luistert 
ze van harte wilt verstaan, 
zullen zij de Vader tonen, 
zult gij niet verloren gaan. 
 

Als gij naar mijn woorden luistert 
brengt de dood niet langer vrees, 
wordt gij tot Gods zoon herboren, 
ademt gij zijn levensgeest 

 
 Evangelielezing 
De herders getuigen van wat zij hebben gehoord en het 
kind ontvangt de naam Jezus, wat betekent: 'De Heer redt'. 
Uit het heilig evangelie volgens Lucas 2, 16-21 
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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. 
 
 Gebed van de gelovigen - voorbede  
Keren wij ons hart tot God en bidden wij: 
 
Bidden wij om zegen over het nieuwe jaar 
en danken wij God voor het goede 
dat wij hebben ervaren in het afgelopen jaar. 
Bidden wij ook om kracht, troost en wijsheid, 
om alles wat moeilijk was in het afgelopen jaar 
te kunnen verwerken. 
Bidden wij om de heilige Geest, 
dat wij het goede dat wij ons voorgenomen hebben, 
kunnen realiseren en erin volharden. Laat ons bidden… 
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Bidden wij voor de mensen 
voor wie het afgelopen jaar zwaar is geweest, 
mensen die een zwaar verlies hebben geleden; 
bidden we voor mensen die wonen in landen 
waar geweld en oorlog heersen, 
dat zij de nabijheid van God 
en van hun medemensen mogen ervaren, 
en dat het nieuwe jaar hun betere tijden mag brengen. 
Laat ons bidden… 
 
Bidden wij voor de kerk, voor haar herders en gelovigen. 
Bidden wij om zegen over ons bisdom, 
en over alle gemeenschappen van onze Federatie. 
Bidden wij voor allen die dit jaar gedoopt gaan worden, 
Voor de kinderen die hun eerste communie 
en hun vormsel zullen ontvangen, 
voor hen die gaan trouwen. 
Dat wij, geleid door de heilige Geest, 
steeds meer de gemeenschap mogen zijn 
zoals de Heer ons bedoeld heeft. Laat ons bidden… 
 
Bidden wij voor alle mensen, 
dat zij op voorspraak van Maria 
de rijkdom van het evangelie mogen ontdekken 
waardoor Jezus ons bevrijdt om te leven in de vrijheid van 
de kinderen Gods. Laat ons bidden… 
 
Hier volgen de intenties van de gemeenschap..  
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Heer, hoor genadig naar de gebeden 
die wij hebben uitgesproken en naar wat er leeft in ons 
hart. Wij dragen het aan U op. 
Door Christus onze Heer. Amen 
 

♫ Tafellied :  EET VAN HET BROOD   
   mel. Zomaar een dak   d-e 
Eet van het brood, voedsel voor velen, 
al wie er breekt, doet mensen goed, 
gaat in Zijn spoor: delen is helen, 
een klein begin van overvloed;  
sterven is leven, dood het begin  
van opstaan, verdergaan,  
nog enkel in Zijn Naam. 
 

Drink van de wijn, beker tot weten  
waartoe wij hier geroepen zijn:  
zegen en heil! Drinken en eten  
om er te zijn voor groot en klein.  
Sterven is leven, dood het begin  
van opstaan, verdergaan,  
nog enkel in Zijn Naam. 
 
Beker en Brood, zijn om te weten:  
Hij wil voor altijd bij ons zijn.  
Telkens wanneer wij het vergeten  
horen wij weer bij Brood en Wijn:  
sterven is leven, dood het begin  
van opstaan, verdergaan,  
nog enkel in Zijn Naam. 
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 Gebed over de gaven 
Heer, wat Gij geeft heeft geen ander doel 
dan ons op te nemen in uw goddelijk leven. 
Wat wij geven, wil een gebaar zijn van onze goede wil, 
van al wat wij verlangen en toch niet kunnen zeggen. 
Maak die wondere ruil tot werkelijkheid in deze 
eucharistie en in ons leven. Door Christus onze Heer. 
 
 Prefatie 
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. 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; 
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 
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ook onze hulde wordt gehoord als voor uw troon dit lied 
wordt aangeheven: Heilig, heilig, heilig... 
 
Eucharistisch gebed XII-b, met acclamatie 1 
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. 
Altijd zijt Gij met ons op weg, en dichter dan wij 
durven dromen, zijt Gij bij ons, wanneer uw Zoon 
ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde 
vieren met brood en beker. 
 
Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu 
voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij het 
breken van het brood. Daarom bidden wij, 
almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en 
deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt 
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.  
 
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de 
maaltijd brood en sprak tot U het dankgebed. Hij brak 
het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei:  
Neemt en eet hiervan, gij allen,  
want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.  
 
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw 
het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en 
sprak:  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. 
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert,  
dat Gij verrezen zijt. 
 
Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis 
van onze verzoening en wij verkondigen de liefde 
die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en 
de dood gegaan, en, tot nieuw leven opgewekt, is 
Hij ingetreden in uw heerlijkheid.  
Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin 
uw eigen Zoon, die zijn leven heeft gegeven en zijn 
bloed vergoten opdat voor alle zoekers de weg naar 
U, Vader, geopend en begaanbaar zij. 
 
Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons 
wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door 
de gaven van zijn lichaam en zijn bloed en maak 
nieuwe mensen van ons; dat wij op Jezus gelijken.  
Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop 
Johannes, leer alle gelovigen van uw kerk de 
tekenen van deze tijd verstaan en maak hen trouw 
in de beleving van uw evangelie.  
 
Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen 
rondom ons; dat wij, delend in hun vragen en hun 
pijn, in hun vreugden en hun hoop, hen de weg 
aantonen die naar uw liefde leidt.  
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Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die 
in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd, 
en over alle gestorvenen, waarvan Gij alleen het 
geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de 
verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, 
neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor 
velen. Schenk ons de vervulling van onze 
levenslange hoop: overvloedig leven in uw 
heerlijkheid. 
 
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; 
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods, niet 
uw apostelen en martelaren, en al de anderen die 
U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U 
prijzen door Jezus Christus. onze Heer.  
 

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… 
 

 Vredesgebed:  
God, - U brengt redding en U bent  redding..  
U hebt Jezus, wiens Naam betekent; 
“God redt”  één van ons laten zijn 
Door Hem roept U mensen op  
om als medemens in de wereld te staan. 
Mogen wij die oproep horen in dit nieuwe jaar. 
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Er wordt vaak beroep op ons gedaan door medemensen 
in nood. Open ons hart voor hun noodkreten. 
Met een open hart voor medemensen is de weg geopend 
anders met elkaar om te gaan. 
Dan verschijnt aan de horizon een visioen van een wereld 
die overeenkomt met Uw Rijk. 
Dan zullen mensen bereid zijn anderen dat te gunnen, wat 
ze zelf al hebben, een beter leven en systemen die dat 
mogelijk maken. Dan zal ook de weg naar vrede verder 
open komen liggen. Moge zo de vrede tot u kome 
 Lam Gods…  
 

 Uitnodiging tot communie 
Jezus U bent wat uw naam zegt te zijn ”God redt”. 
U wilt redder zijn, zolang er mensen zijn, die ervoor open 
staan.. U vroeg Uw volgelingen in Uw naam te herhalen 
wat U deed op de avond  vóór Uw lijden en dood: 
brood nemen en het breken en wijn delen met elkaar 
opdat U als “God redt” met ons kunt zijn, want zie: dit is…. 
 

♫ Communielied: HIJ HEEFT ONS NIET VERGETEN 
  (m. Gij zijt in glans verschenen)  
Hij heeft ons niet vergeten,  
Hij schreef ons in zijn hand.  
Hij gaat met ons zijn wegen  
door nacht naar morgenland.  
Hij heeft ons leed doorleden,  
ging met ons door de dood,  
zijn lichaam prijsgegeven,  
gedeeld, gebroken brood. 
 

Als Hij ons heeft gezegend,  
wie zal dan tegen zijn?  
Hij leeft in ons zijn leven  
aan nacht en dood voorbij.  
Gij hebt uw volk geroepen  
met U op weg te gaan.  
Zoudt Gij ons niet behoeden:  
God-met-ons is uw naam. 



Gij hebt uw woord gesproken,  
uw ja ons toegezegd,  
uw brood met ons gebroken,  
Gijzelf zijt onze weg.  
Zult Gij ons niet voltooien,  
met ons op weg gegaan  
tot wij in vrede wonen,  
bezegeld met uw naam? 
 

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. 

 
 Slotzegen 
In de ochtend van deze eerste dag van het jaar 
zijn wij hier samen geweest om ons in aanwezigheid van  
God te stellen. Wij weten wat het Oude Jaar gebracht 
heeft. We weten niet wat  het Nieuwe Jaar zal brengen. 
We weten wel dat Jezus  bij ons zal zijn en dat  
Maria opnieuw als een Moeder voor ons wil zijn. 
Moge dat ons helpen het Nieuwe Jaar met hoop te 
beginnen en moge Gods zegen ons helpen die hoop 
gestalte te geven: Vader, 
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♫ Slotlied:  AAN MARIA(Melodie: Gekomen is uw lieve mei) 
 
U bent gelovig voortgegaan, Maria 
U nam Uw Zoon als redder aan, Maria 
Ook al wat u niet verstond, Elke pijn die God u zond, 
Ave, ave Maria 
 
U zag uw Heer als vaste grond, Maria 
U kent in ons de twijfeling, Maria, 
bij wat ons vaak te boven ging, Maria. 
Zet ons op het goede spoor, ga ons in geloven voor. 
Ave, ave Maria. 
 
En help ons alle duister door, Maria. 
Het is voor u, ons laatste lied, Maria. 
Wij vragen u: vergeet ons niet, Maria. 
U die klein bleef en gewoon, toon ons uw geluk als loon. 
Ave, ave Maria. 
0, maak ons zeker van uw zoon, Maria.  


