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OPENINGSLIED: Wij komen tezamen   GvL 556 
Wij komen tezamen, onder ’t sterren blinken,  
een lied moet weerklinken voor Bethlehem. 
Christus geboren, zingen d ’engelenkoren. 
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, 
komt laten wij aanbidden, onze Heer. 
 
Drie wijzen met wierook kwamen er van verre, 
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem. 
Herders en wijzen komen Jezus prijzen. 
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, 
komt laten wij aanbidden, onze Heer. 
 
Ook wij uitverkoren mogen U begroeten 
en kussen uw voeten, Emmanuël. 
Wij willen geven, hart en geest en leven. 
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, 
komt laten wij aanbidden, onze Heer. 
 
OPENINGSRITUS  
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 en de 
gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 
En met uw geest. 
 
GEBED OM VERGEVING               GVL 707 
Heer, die alle volkeren het heil hebt laten aanschouwen en het geluk 
hebt laten komen voor allen die oprecht zijn van hart, ontferm U 
over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
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Christus, die de afstraling zijt van Gods heerlijkheid en tot 
erfgenaam zijt gemaakt van al wat bestaat, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, door wie de Geest over ons is uitgestort om door uw genade 
gerechtvaardigd te worden, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
GLORIALIED: Eer zij God     GvL 436 
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 toegekomen 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. 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING: uit het boek Numeri   6, 22-27 
De Heer sprak tot Mozes: "Zeg aan Aaron 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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TUSSENZANG: God wil een tempel bouwen   GvL 447 
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. 
 
Die 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. 
 
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. 
 
TWEEDE LEZING: 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 
 
ALLELUIA: Hebr. 1, 1-2 
Alleluia. 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. Alleluia. 
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EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Lucas 2, 16-21 
In die tijd haastten de herders zich naar Bethlehem 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 
 
ACCLAMATIE: Kind ons geboren    GvL 627 
Kind ons geboren, Zoon ons gegeven, God onbedwingbaar,  
Vader voor eeuwig, Koning van de vrede. 
 
OVERWEGING 
 
GELOOFSBELIJDENIS:       GvL 722 
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, 
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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. 
 
VOORBEDE 
 
COLLECTE – KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 
De door de coronacrisis ingestelde maatregelen mist de parochie de inkomsten 
van de collecten. De kosten voor beheer van de kerkcentra en het honorarium 
voor de pastores lopen gewoon door. 
U kunt de parochie financieel gezond houden door uw collectegeld per 
overschrijving over te maken op bankrekening: 
NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Martinus o.v.v. collectegeld. 
Hiervoor mijn dank. Pastoor Sandor Koppers           

                         
      € 2,50             € 5,00   € 10,00  
  
U kunt gebruik maken van deze QR codes bij de Bunqbank en de ING. 

 
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden 
door God, de almachtige Vader. 
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Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer 
van zijn Naam, en tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk. 
 
GEBED OVER DE GAVEN 
 
De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
Verheft uw hart. 
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
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 ook onze hulde wordt 
gehoord als voor uw troon dit lied wordt aangeheven:   GvL 291 
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. 
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EUCHARISTISCH GEBED:     GvL 744 
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. 
 
Wij vragen u te gaan staan of knielen. 
 
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. 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
Wij gaan nu allen zitten. 
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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. 
 
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, met uw apostelen en martelaren, met 
de heilige Bonifatius 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. 
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COMMUNIERITUS 
Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons 
gegeven heeft: 
 
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. 
 
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, 
dat wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, 
en beveiligd tegen alle angst en onrust. Hoopvol wachtend op de 
komst van Jezus, Messias, uw Zoon. 
 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid.  Amen. 
 
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. 
 
De vrede des Heren zij altijd met u. 
En met uw geest. 
 
Wenst elkaar de vrede. 
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LAM GODS        GvL 331 
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. 
 
COMMUNIE 
Voor een goede doorloop vragen wij u om ook als u niet ter communie gaat,  
wel mee naar voren te gaan. Als u uw handen voor de borst kruist, ontvangt u dan 
de zegen. Zo voorkomen we dat u in de banken te dicht langs elkaar loopt. 
 
GEBED VAN DE GEESTELIJKE COMMUNIE: 
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligste Sacrament 
tegenwoordig zijt. Ik bemin U en verlang naar U. Kom in mijn hart. Ik 
omhels U; verlaat mij nooit meer.  
Amen.  
Of: 
 
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligste Sacrament 
tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te 
ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U: 
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof 
Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij 
nooit van U gescheiden worden.  
Amen.  
 
COMMUNIELIED: Licht aan het licht    GvL 489 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan. 
Koud, één voor één en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
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Dat ik niet uitval, dat wij allen, 
zo zwaar en droevig als wij zijn, 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
Licht, van mijn stad de stedehouder,  
aanhoudend licht dat overwint.  
Vaderlijk licht, steevaste schouder,  
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.  
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of  
ergens al de wereld daagt  
waar mensen waardig leven mogen  
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
Alles zal zwichten en verwaaien  
wat op het licht niet is geijkt.  
Taal zal alleen verwoesting zaaien  
en van ons doen geen daad beklijft.  
Veelstemmig licht, om aan te horen zo- 
lang ons hart nog slagen geeft.  
Liefste der mensen, eerstgeboren,  
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN 
 
PLECHTIGE  SLOTZEGEN AAN HET BEGIN VAN HET JAAR 
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. 
Amen. 
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Hij beware het geloof in u ongerept, Hij geve u hoop en geduld  
en een liefde die stand houdt ten einde toe. 
Amen. 
 
Hij zegene onze dagen en ons werk met zijn vrede, Hij verhore onze 
gebeden, hier en overal, en geleide ons tot het eeuwig leven. 
Amen. 
 
Zegene u de almachtige en barmhartige God,  
Vader, Zoon en heilige Geest 
Amen. 
 
SLOTLIED: Dankt, dankt     GvL 415 
Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, ja van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. 
 
Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. 
Die uit genade ons behoudt te allen tijd, 
is hier en overal een helper die bevrijdt. 
 
Lof, eer en prijs zij God die troont in ’t licht daarboven, 
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. 
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WIJ WENSEN 

 U EEN ZALIG 

NIEUWJAAR 
 


