
                                                                                                                                               

 1 

         De Goede Herder  – 1 januari 2022 

 Nieuwjaar – Feest Heilige Maria, moeder van God – jaar C 

         Voorganger – pastoor Broeders 

         zang - Cantores van DHK o.l.v. Thijs Witteman –  

         orgel: Eelko Brouwer 

          
          --------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 

         Opening: Wij komen tezamen GvL 556 

Wij komen tezamen onder 't sterrenblinken, 

een lied moet weerklinken voor Betlehem: 

Christus geboren zingen d'eng'lenkoren. 

  

Venite adoremus, Venite adoremus, 

Venite adoremus, Dominum. 

  

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre, 

zij volgden zijn sterre naar Betlehem. 

Herders en wijzen komen Jezus prijzen. 

  

Venite adoremus, Venite adoremus, 

Venite adoremus, Dominum. 

  

Ook wij uitverkoren mogen U begroeten 

en kussen uw voeten, Emmanuël. 

Wij willen geven hart en geest en leven. 

  

Venite adoremus, Venite adoremus, 

Venite adoremus, Dominum. 

 

                                     

         Woord van welkom 

   

         Bede om ontferming – GvL 223          

 



                                                                                                                                               

 2 

        Lofzang – Eer zij God in onze dagen – 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 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. 
         

         Gebed 

 

         Eerste lezing – Numeri 6, 22-27 

 

         Tussenzang – Psalm 67 I  Heel de aarde jubelt en juicht, couplet 1,2  

         en 4 – GvL 67I 

 Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, alleluia, alleluia. 

 

Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,  

loven zijn machtig beleid, 

omdat Hij steeds op wondere wijze  

alles bestuurt in gerechtigheid. refr. 
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Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen; 

toont ons zijn aanschijn van licht. 

Hij gaat ons voor op alle wegen,  

heeft uit de zonde ons opgericht. refr. 

 

Laat alle volken uw almacht vrezen, 

aller lof zij U gewijd, 

laat, Heer, uw naam bezongen wezen 

in aller eeuwen eeuwigheid. refr. 

   

         Tweede lezing – Galaten 4, 4-7 

 

         Acclamatie :  

 Halleluja, Halleluja (2x) 

 Voorganger: Op velerlei wijzen heeft God tot onze vaderen     

           gesproken door de profeten; op het einde der tijden heeft Hij tot ons  

           gesproken door zijn Zoon.  

 Halleluja, Halleluja. 

 

         Evangelielezing – Lucas 2, 16-21 

   

         Acclamatie – Heer, wij hoorden uw woord  

 en wij dragen het voort, de wereld in.  

 

         Overdenking – orgelspel 
 

         Geloofsbelijdenis – Ik geloof in God – 273 

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 
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kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; 

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

 

Voorbeden –  gezongen acclamatie:  Heer onze God, wij bidden U, 

verhoor ons. GvL 361 

 

          Bereiding van de gaven – Een ster ging op uit Israël – GvL 601  

Een ster ging op uit Israël na duizend en één nacht. 

Een oud verhaal werd doorverteld, een lied klonk onverwacht. 

Dit was het uur van onze God, een mensenzoon gelijk, 

die onze naam draagt en ons lot, die nacht begon zijn Rijk. 

 

De herders hebben het gezien in de geboortestal: 

daar was het vrede en sindsdien zingt elk dat overal. 

Daar was het leven argeloos, verlosten waren zij. 

Dor hout ging bloeien als een roos, woestijn werd tot een wei. 

 

Gij morgenster en mensenzoon, breng ons de nieuwe tijd, 

waarin de wereld wordt bewoond door uw gerechtigheid. 

Dan is uw heil aan ons geschied, u allen even na, 

dan zingt de schepping weer dit lied tot in de gloria. 

           
           Prefatie/Dankgebed – Heilig – GvL 292 
 

  

 

             

  Eucharistisch gebed – 732 

 

  Acclamatie:   gesproken – Als wij dan eten 

 

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

  verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt 

 

  Onze Vader  -  gesproken 
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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. 

 

  P. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen,  

  dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn  

  van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend  

  op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. 

 

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

   in eeuwigheid. Amen. 

 

   Vredeswens 

 

       

        Breking van het  brood – Lam Gods – GvL 332  
 

          
         Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,  

         ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,  

         geef ons de vrede.  

 

        Communie – gevolgd door Ave Maria 

 

        Lied : Nu zijt wellekome – GvL 508 

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer; 

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer! 

Nu zijt wellekome van den hogen hemel neer; 

Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer: Kyrieleis. 

 

Christe, kyrieleison, laat ons zingen blij, 

daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij. 

Jezus is geboren op den heilige Kerstnacht; 
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van een maged reine, die hoog moet zijn geacht: Kyrieleis. 

 

D’ herders op den velde hoorden een nieuw lied. 

Dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet: 

Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar; 

Beth’lem is de stede, daar ’t is geschied voorwaar: Kyrieleis. 

 

D’heilige drie Koon’ghen uit zo verren land, 

zij zochten onzen Here met offerhand. 

Z’offerden ootmoedelijk myrrh’, wierook en de goud; 

T’eren van den kinde, dat alle ding behoudt: Kyrieleis. 

 

 

         Gebed / Mededelingen / Zegen – 344 

 

         Slotlied: Hoor de eng’len zingen d’eer – GvL 602 

Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 

vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent des mensen schuld. 

Voegt u, volken in het koor, dat weerklinkt de Hemel door, 

zingt met algemene stem voor het Kind van Bethlehem. 

Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer. 

 

Hij die heerst op 's Hemels troon, Here Christus, 's Vaders Zoon, 

wordt geboren uit een maagd op de tijd, die God behaagt. 

Zonne der gerechtigheid, Woord, dat vlees geworden zijt, 

tussen alle mensen in, in het menselijk gezin. 

Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer. 

 

Lof aan U, die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, 

Gij, die ons geworden zijt, taal en teken in de tijd. 

Al Uw glorie legt Gij af, ons tot redding uit het graf, 

dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn. 

Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer. 


