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Heilige Maria, Moeder van God (Nieuwjaar) 1 januari 2022 

 
 
 

H e t  T h e m a :  V r e d e  z i j  u  
G o d  z o n d  z i j n  e i g e n  Z o o n ,  g e b o r e n  u i t  e e n  
v r o u w ,  g e b o r e n  o n d e r  d e  w e t  o m  o n s ,  s l a v e n  
v a n  d e  w e t ,  v r i j  t e  m a k e n . G a l a t e n  4 ,  4 - 5 .  
 
O p e n i n g s r i t e n  
V. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
Amen. 
V. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, 
onze vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met 
u allen. 
A. En met uw geest. 
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Openingslied: WIJ GROETEN U, O KONINGIN (1) 
Wij groeten U, o Koningin, o Maria: 
U Moeder vol van teed’re min, o Maria! 
 

Refrein: Groet Haar, o cherubijn,  
prijs Haar, o serafijn, 
prijs met ons uw Koningin: 
salve, salve, salve Regina! 
 

O, Moeder van barmhartigheid, o Maria:  
En troost in alle bitterheid, o Maria! Refrein. 
 

Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria:  
leidt Gij ons op de weg der deugd, o Maria! Refrein. 
 

In alle droefheid, angst en nood, o Maria,  
kom ons te hulp tot in de dood, o Maria! Refrein. 
 
Inleiding 
Een nieuw jaar ligt als een onbeschreven blad voor ons. Wat 
zal het ons gaan brengen? Laten we op de octaafdag, de 
achtste dag van het kerstfeest, evenals de herders én Maria 
in Betlehem niet zwijgen. Laten we wegen zoeken om niet 
alleen elkaar iets toe te wensen, maar vooral te werken aan 
een wereld die Jezus, het kind van Betlehem, voor ogen 
staat. Leven met de liefde van God in ons hart en 
samenleven in vrede. Op deze werelddag van de vrede 
keren wij ons met Maria in dankbaarheid tot haar Zoon en 
vragen wij Hem om vrede en zegen voor dit nieuwe 
levensjaar. 
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Boeteact 
V. Liud roep ik tot U, Heer, haast U en kom mij te hulp. 
Heer, Ontferm U over ons 
V. Houd mijn hart ver van het kwaad, hoed mij voor 
daden van boosheid. Christus ontferm U over ons. 
V. Op U zijn mijn ogen gericht, bij U zoek ik mijn 
toevlucht, Heer, ontferm U over ons. 
 
V. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, 
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig 
leven, Amen. 
 
Eer aan God 
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de 
mensen die Hij liefheeft. 
Wij loven U.  
Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote 
heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus, 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U 
over ons; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons 
gebed; 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm 
U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige, 
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Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
Met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de 
Vader. Amen. 
 

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 in de eenheid van de heilige Geest, God, 
de eeuwen der eeuwen, Amen. 
 
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. 



5 

Antwoordpsalm 
Psalm 67, 2-3.5.6.8 
A.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 opdat 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. 
 
Alleluja Hebreeërs 1, 1-2 
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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 
De herders getuigen van wat zij gehoord en gezien 
hebben, en het kind ontvangt de naam Jezus, wat 
betekent: 'de Heer redt'. 
Uit het heilig evangelie volgens 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. 
 
Preek: 
 
GELOOFSBELIJDENIS: 
Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van 
hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze 
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Heer, die ontvangen is van de heilege Geest, geboren uit 
de maagd 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):  
Heer onze God wij bidden u verhoor ons 
 
Bidden wij nu tot God, de Eeuwige, die ons nabij wil zijn in 
deze levenstijd. 
 
Dat God in dit nieuwe jaar de Kerk op haar aardse 
pelgrimstocht blijft beschermen en bewaren. 
 
Dat God alle volken laat groeien in eensgezindheid en 
ons in dit jaar rust en vrede schenkt. 
 
Dat God in het nieuwe levensjaar dat voor ons ligt, 
met al onze plannen, idealen, dromen en zorgen ons 
nabij en tot steun mag zijn, ook door de mensen die 
wij mogen ontmoeten. 
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Dat God, die de vreugde van het moederschap aan Maria 
heeft geschonken, alle ouders vervult met blijdschap om 
hun kinderen. 
 

Hier volgen de intenties van de eigen gelovige 
gemeenschap... 
 

Eeuwige God, hoor ons bidden en wees ons nabij op 
voorspraak van Maria, al onze levensdagen, door Christus 
onze Heer. Amen 
 
E u c h a r i s t i s c h e  l i t u r g i e     Dienst van de Tafel:  
De tafel wordt klaargemaakt als het brood en de wijn worden 
naar het altaar gebracht 
 
Tafellied: Tot U ben Ik Gezonden 
Hij ging van stad tot stad, Hij sprak: 
''tot u ben ik gezonden''.  
Voor zieken en gewonden 
had Hij een woord een onderdak. 
 

refrein:  Alles heeft Hij welgedaan 
  tot wie zou ik anders gaan. 
 
Hij gaf aan blinden het gezicht, 
De nacht heeft Hij verdreven. 
Gaf doden weer het leven, 
Waar Hij voorbij ging werd het licht.  
Refrein.. 
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Daags voordat Hij gestorven is 
heeft Hij het brood genomen: 
"hiertoe ben Ik gekomen, 
doet dit tot mijn gedachtenis."   Refrein: 
 
En alwie Jezus' naam belijdt 
zal wonderen verrichten 
en als een lamp verlichten 
de lange weg van onze tijd. Refrein: 
 
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: van de heilige maagd Maria  
V.  De Heer zal bij u zijn. 
A.  De Heer zal u bewaren. 
V.  Verheft uw hart. 
A.  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V.  Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
A.  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 hoogfeest van de heilige maagd Maria, die, 
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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 
ook onze hulde wordt gehoord als voor uw troon dit lied 
wordt aangeheven: Heilig, heilig, 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 VI 

Heer onze God, Gij zijt heilig en 
goed, en zo bekend met ons dat 
onze namen staan geschreven 
in uw hand. Geen mens zult Gij 
vergeten dank zij Jezus Christus, 
uw Zoon, die Gij hebt 
voortgebracht en uit gezonden 
hebt om tranen te drogen van 
mensen die geslagen zijn, om 

het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te 
worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn.  
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Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij 
danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven 
ten eide toe. 
 
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij 
voor ons worden tot † Lichaam en Bloed van Jezus Christus 
onze Heer. 
 
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn 
handen, Hij zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn 
leerlingen met de woorden: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ 
ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN 
WORDT. 
 
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn 
leerlingen met de woorden: 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. 
A. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot 
Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is 
en die de dood heeft gezien, die Gij hebt opgewekt en naam 
gegeven hebt hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, 
Die Is En Blijven Zal, uw rechterhand, en tot Hij komt 
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verkondigen wij Hem door deze levensbeker en door dit 
brood dat wordt gedeeld. 
 
Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze 
aarde gaat, en maak ons tot een volk dat recht doet om 
gerechtigheid; maak leven en welzijn toch groter en sterker 
dan oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die woningen 
bouwen voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons 
en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, de 
Mensenzoon hier in ons midden. 
 
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar een in 
liefde en geloof, te zamen met uw dienaar Franciscus, onze 
paus, en met onze bisschop Johannes en met alle 
bisschoppen.  
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de 
moeder van de Heer, met  de apostelen, martelaren en al uw 
heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en 
doden, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze 
dank. 
 
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 
V.  Bidden wij tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus 
ons gegeven heeft.   
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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. Amen. 
 
V. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest.  
V. Wensen we elkaar de vrede   
 
LAM GODS 
 
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. 
 
A.  Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij 
komt, maar spreek slechts een woord en ik zal gezond 
worden. 
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V. Het lichaam en het bloed van Christus bewaren ons tot 
het eeuwig leven, Amen. 
 
DE COMMUNIE WORDT UITGEREIKT 
 
Communielied: Neemt en eet 
Eet en drinkt van brood en wijn  
tot mijn gedachtenis  
en weet dat er in angst en pijn  
een weg naar vrede is. 
 

Deelt het leven met elkaar 
tot mijn gedachtenis 
en schenkt elkaar voor alle haat 
alleen vergiffenis. 
 

Leeft in liefde met elkaar 
tot mijn gedachtenis 
en maakt zo in uw daden waar, 
dat leven geven is! 
 
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. 
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MEDEDELINGEN: 
 
Wegzending en zegen 
V. De Heer zal bij U zij 
A. En met uw geest. 
 
V. Buigt uw hoofd en bid om Gods 
zegen of Buigt uw hoofd voor de 
zegen. 
 
Pr. God, de bron en oorsprong van alle zegen, schenke u zijn 
genade, verlene u zegen in overvloed en zij u dit gehele jaar 
nabij met zijn hulp en bescherming. A. Amen 
 
Pr. Hij beware het geloof in u ongerept, Hij geve u hoop en 
geduld en een liefde die stand houdt ten einde toe.  
A. Amen 
 
Pr. Hij zegene onze dagen en ons werk met zijn vrede, Hij 
verhore onze gebeden, hier en overal, en geleide ons tot het 
eeuwig leven. A. Amen 
 
Pr. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige 
Geest.  
A. Amen 
 
Pr. Gaat nu allen heen in vrede.  
A. Wij danken God. 
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Slotlied: WEES GEGROET, O STERRE 
Wees gegroet, o sterre, wees gegroet van verre. 
Aan de hemel blinkt Uw licht 
in het bange vergezicht. 
Wees gegroet, wees gegroet, Maria! 
 

Als de golven stijgen, hoger, hoger dreigen,  
schijn dan veilig voor ons uit, 
gun de zee geen droeve buit. 
Wees gegroet, wees gegroet, Maria! 
 

Als in donk’re luchten wij naar U verzuchten, 
laat de wolken heind’en ver 
voor U vluchten, Morgenster! 
Wees gegroet, wees gegroet, Maria! 
 

Wees gegroet, o sterre, wees gegroet van verre. 
Op Uw zacht en zalig licht 
houden wij het oog gericht 
Wees gegroet, wees gegroet, Maria! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gelukkig en mooi nieuwjaar 2022 aan jullie allemaal 


