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GIJ ZIJT GEZEGEND 

Zie, zodra ik uw groet hoorde, 

sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 

Lucas 1,44 

 

 

 

Voorganger  : Pastoor J. Hermens 

Koor   : Credo Cantores 

Organist  : Fons Kronenberg 
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OPENINGSRITUS 

 

 

Openingspsalm: GvL 25-3 Houd mij in leven 

 

Begroeting 

 

De kinderen worden uitgenodigd voor de kinderdienst 

 

Schuldbelijdenis: GvL 703 

 

Heer, ontferm U  (Mis het Brandend Braambos (B. Bartelink) 

Heer, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Gebed 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing Micha 5, 1-4a 

Dit zegt de Heer: ‘Gij, Bethlehem Efrata, het kleinste onder Juda’s 

geslachten, uit u zal geboren worden, hij die over Israël moet heersen, 

in het verre verleden ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen dagen.’ 

Daarom zal de Heer hen niet langer overlaten aan hun lot, dan tot de 

tijd dat de moeder haar kind gebaard heeft. Dan komt de rest van zijn 

broeders weer samen met de zonen van Israël. Dan neemt Hij de 

macht in handen en zal hen hoeden door de kracht van de Heer, door 

de verheven naam van de Heer zijn God. In veiligheid zullen zij 

wonen, omdat zijn macht zal reiken tot aan de uiteinden der aarde. 

Hij zal een man van vrede zijn. 

Woord van de Heer - Wij danken God. 
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Psalm 

 
 

Herder van Israël, hoor ons aan, 

die troont op de cherubs, verschijn met luister. (refr.) 

 

Werp uw macht in de strijd, kom om ons bij te staan (refr.) 

 

God van de heerscharen, keer toch terug, 

zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard. (refr.) 

 

Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant, 

het stekje dat Gij hebt gekweekt. (refr.) 

 

Laat uw hand op uw gunsteling rusten, 

op het kind dat Gij grootgebracht hebt. (refr.) 

 

Nooit meer zullen wij U verlaten; 

bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U. (refr.) 

 

Tweede lezing -Hebreeën 10, 5-10 

Broeders en zusters, als Christus in de wereld komt, zegt Hij tot de 

Vader: ‘Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt mij 

een lichaam bereid. Brandoffers en zoenoffers konden U niet behagen 

Toen zei ik: Hier ben ik. Zoals er in de boekrol over mij geschreven 

staat: Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.’ Eerst zegt Hij dus: 

Slachtoffers en gaven, brandoffers en zoenoffers hebt Gij niet gewild, 

die konden u niet behagen, hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht 
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moeten worden. En dan zegt Hij: Hier ben ik, ik ben gekomen om uw 

wil te doen. Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden. 

Door die wil zijn wij geheiligd, eens en voor altijd, door het offer van 

het lichaam van Jezus Christus. 

Woord van de Heer - Wij danken God.  

 

Halleluja                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

 
Koor : Zie, de dienstmaagd des Heren, 

   mij geschiede naar uw woord.  (Refr.) 

 

Evangelie - Lucas 1, 39-45 

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad 

in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. 

Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in 

haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep met 

luide stem: ‘Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de 

vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder 

van mijn Heer naar mij toe komt? Zie, zodra ik uw groet hoorde 

sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd 

heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd 

is.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Acclamatie:  

 
 

Overweging 
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Geloofsbelijdenis: GvL 722 

 

Voorbeden  

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

 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande 

 

Offerandelied: Kom tot ons 

 
 

Kind dat uit uw kamer klein als des hemels zonneschijn 

op de aarde wordt gesteld, gaat uw weg zoals een held. 

 

Gij daalt van de Vader neer tot de Vader keert Gij weer, 

die de hel zijt doorgegaan en hemelwaarts opgestaan. 
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Uw kribbe blinkt in de nacht met een ongekende pracht. 

Het geloof leeft in dat licht waarvoor al het duister zwicht. 

 

Lof zij God in ‘t hemelrijk, Vader, Zoon en Geest gelijk, 

nu en overal altijd, nu en tot in eeuwigheid. 

 

Gebed over de gaven 

 

Pr. : De Heer zij met u. 

Allen : En met uw geest. 

Pr. : Verheft uw hart.  

Allen : Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Pr. : Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Allen : Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Prefatie 

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. 

Profeten hebben Hem geschouwd, en Hem voorzegd; een vrouw, die 

maagd en moeder was, heeft Hem gedragen; Johannes heeft 

verkondigd dat Hij komen zou, en Hem herkend en aangewezen toen 

Hij eenmaal was gekomen. Hij zelf ontsteekt in ons de vreugde en de 

kracht om toe te leven naar de dag van zijn geboorte. Laat Hij ons 

vinden, waakzaam, biddend, vol van geheimen, zingend van alle 

grote dingen die Hij heeft gedaan. 

Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan 

voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zeggen U toe vol 

vreugde: 
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Heilig (gebeden) 

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: GvL731 

 

Accl. in eucharistisch gebed:  

Allen : Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker 

   verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.  

 

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, ……… 

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

A. : En met uw geest. 

Pr. : Wenst elkaar de vrede. 

 

Lam Gods: Mis het Brandend Braambos (B. Bartelink) 

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: GvL 512 O kom, o kom, Immanuel 

 

Gebed na de communie 
 

 

SLOT VAN DE VIERING 

 
 

Mededelingen 

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: GvL 843 Rorate caeli (vers 1 t/m 4) 

 

Orgelspel: Passagaglia in d  -  Dietrich Buxtehude 

 

 

Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                     Hartelijk dank!! 


