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OPENINGSRITUS 

 

 

I.v.m. de richtlijnen van het RIVM wordt u verzocht om NIET mee te 

zingen met de liederen. 

 

 

Openingslied: Het grote Josephlied: 

Komt dan tot hem, vraagt nu met vrolijke stem,  

dat wij God dienen als Joseph. 

 

Heilige Joseph, Zoon Davids en vaderlijk hoeder, 

wijdde zijn leven aan ’t goddelijk Kind en zijn Moeder. 

 

Heilige Joseph, God loont u de zorg en de werken, 

die als patroon wij bezingen hier in alle kerken. 

 

Heilige Joseph, die stierf in Gods tedere armen,  

geef dat wij zalig de dood ondergaan in erbarmen. 

 

 

Begroeting 

 

 

Schuldbelijdenis:  

Allen : Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, 

  dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, 

  door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. 

  Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, 

  alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters,  

  voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

Pr. : Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

  onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

Allen : Amen. 
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Heer, ontferm U 

Heer, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

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.  

Gij alleen de Heer. 

Gij alleen de allerhoogste, Jezus Christus,  

met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.  

 

Gebed 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing -2 Samuël 7,4-5a 12-14a 16 

In die dagen werd het woord van de Heer gericht tot de profeet 

Natan: ‘Zeg aan mijn dienaar David: Zo spreekt de Heer: Als uw 

dagen voleind zijn en gij bij uw vaderen rust, zal Ik de nazaat die gij 

verwekt, hoog verheffen en zijn koninklijke macht in stand houden. 

Hij zal een huis bouwen ter ere van mijn naam en Ik zal zijn 
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koninklijke troon voor altijd in stand houden. Ik zal hem tot vader 

zijn en hij zal mijn zoon zijn. Zo zal uw huis en uw koninklijke 

macht altijd stand houden; uw troon staat vast voor eeuwig.’ 

Zo spreekt de Heer - Wij danken God.  

 

Psalm 

Zijn geslacht zal blijven voor altijd. 

 

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen, 

uw trouw verkondigen aan elk geslacht. 

Gij hebt gezegd: mijn gunst blijft eeuwig duren, 

de hemel is de grondslag van mijn trouw. 

 

Ik heb met David een verbond gesloten, 

mijn uitverkoren dienaar met een eed beloofd: 

Ik zal uw nageslacht in stand houden voor eeuwig, 

in alle tijden blijft uw troon bestaan. 

 

Hij zal mij aanroepen: Gij zijt mijn Vader, 

mijn God, de steenrots van mijn heil. 

Voor altijd kan hij rekenen op mijn genade, 

voor immer blijft mijn bond met hem van kracht. 

 

Vers voor het evangelie                (allen gaan staan indien mogelijk) 

Looft de Heer, alle gij volken.  

Gelukkig die wonen in uw huis, die immer U mogen loven. 

Looft de Heer, alle gij volken.  

 

Evangelie - Matteüs 1,16.18-21.24a 

Jakob was de vader van Jozef, de man van Maria, en uit haar werd 

Jezus geboren, die Christus wordt genoemd.  De geboorte van Jezus 

Christus vond plaats op deze wijze: Toen zijn moeder Maria verloofd 

was met Jozef bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger 

van de heilige Geest. Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en 
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haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij er over in stilte van 

haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een 

droom een engel van de Heer die tot hem sprak: ‘Jozef, zoon van 

David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind 

in haar schoot is van de heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld 

brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit 

hun zonden.’ Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de 

Heer hem bevolen had. 

Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 

 

Acclamatie: Looft de Heer, alle gij volken.  

 

Overweging 

 

Geloofsbelijdenis: (gebeden) 

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 heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft 

onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die 

nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die 

opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de 

almachtige Vader, vandaar 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 vergeving van de zonden; de 

verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen. 

 

Voorbeden  

Antw:  Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

 

 

 

 

 



6 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande 

 

Offerandelied 

Hij kijkt naar haar in ongeloof, 

hij weet niet wat hij hoort. 

Door adem van de Geest geeft God 

nieuw leven als beloofd. 

 

De engel zegt de Davidszoon: 

‘Maria wordt jouw vrouw. 

Verlaat haar niet en wees haar man,  

het kindje is Gods Zoon.’ 

 

Zo, vrij voor God en door de Geest 

die ook op Josef blies, 

aanvaardde hij dit Kind als zoon, 

het Kind dat ons geneest. 

 

Kom Heilige, blaas ook op mij 

zodat ik Hem ontvang: 

de Heer, mijn Jezus, nieuw begin, 

geef vreugde en maak vrij. 

 

Help mensen te geloven, Heer, 

in wat voor ons niet kan. 

Leer ons geloven als een kind, 

verwonder ons steeds weer. 

 

Gebed over de gaven 
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Prefatie van Sint Jozef 

 

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 

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons 

tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw 

Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons 

allen te redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. 

Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en 

dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. 

Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 

God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de 

kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed 

worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 

Toen het Paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen 

in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het 

uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 

terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn 

ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen 

uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met 

de woorden:  

 

Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn Lichaam 

dat voor u gegeven wordt. 
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Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij 

sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over 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. 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

   en wij belijden tot Gij wederkeert, 

   dat Gij verrezen zijt. 

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, 

onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn 

verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven 

aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol 

vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 

Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige 

Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons 

vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw 

Geest en breng ons elkaar nabij. 

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk. 

Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele 

wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze 

bisschop Willem en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt 

aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere 

plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van 

ons zijn heengegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, 

de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de 

apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen ter 

wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw 
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barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze 

dank, door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 

Allen: 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                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

Pr. : Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus 

ons gegeven heeft: 

A. : 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. 

Pr. : Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze 

dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen 

zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij 

uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze 

Verlosser Jezus Christus. 

A. : Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 

eeuwigheid. Amen. 

 

Vredeswens 

Pr. : 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.   

A. : Amen 

Pr. : De vrede des Heren zij altijd met u. 

A. : En met uw geest. 

Pr. : Wenst elkaar de vrede. 

 

 



10 

 

Lam Gods 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  

ontferm U over ons.  (2x) 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,  

geef ons de vrede. 

 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

Wilt u svp wachten op de instructies van de gastheer/gastvrouw? 

 

Communielied: Hymne Caelitum Joseph Decus 

 

Vertaling: 

Sieraad der hemelingen, Jozef, was van ons leven zekere hoop,  

en steunpilaar der wereld: aanvaard goedgunstig onze blijde lofzang 

tot uw eer. 

 

U heeft de Schepper aangesteld tot Bruidegom der reine Maagd,  

en wilde u genoemd zien Vader des Woords, 

en maakte U bedienaar van de verlossing. 

 

Onze Verlosser liggend in een kribbe, 

die de profeten zeiden dat zou komen, 

ziet gij met vreugde en aanbidt ootmoedig God in zijn Mensheid. 

 

God, Vorst der vorsten, Heerser van de wereld, 

Hij op wiens wenk de onderwereld siddert, 

en die de Engelen in aanbieding dienen, is u gehoorzaam. 

 

Lof zij de hoge Drieheid in de eeuwen,  

die u verleent de glorie van de hemel:  

geve zij ons de vreugd van ’t eeuwig leven door uw verdiensten. 

Amen. 

 

Gebed na de communie 
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SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: Gij dienaars 

 

Gij dienaars aan de Heer gewijd, 

zegent zijn naam te allen tijd. 

Gij die des daags zijn gunst verwacht, 

zegent zijn naam ook in de nacht. 

 

Die in het huis des Heren zijt, 

zegent zijn naam en majesteit, 

zingt tot zijn eer met luider stem 

en heft uw handen op naar Hem. 

 

Uit Sion, aan de Heer gewijd, 

zegene u zijn heiligheid. 

Hij die hemel en aarde schiep, 

Hij is ’t die u bij name riep. 

 

 

Orgelspel: Joseph est bien marié - Claude Balbastre (1724-1799) 
 

 

 

Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                         Hartelijk dank!! 

 

 

 

Wilt u na de viering svp wachten op de instructies van de 

gastheer/vrouw? 
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