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Openingslied :  Wij komen om leven… 
 

 
 
 Wij komen om woorden, om taal van verlangen, 
 verhalen van mensen – het woord bij de daad. 

 

 Wij komen om stilte, om tekens die spreken, 
 om bidden vol adem, om zwijgen van goud. 

 

 Wij komen om vriendschap, om mensen van vrede 
 om harten die kloppen voor eenheid en recht. 

 

 Wij bidden om diepte, de stem van de uittocht, 
 geheim dat ons zin geeft, wij komen om God. 

 
Begroeting naar psalm 33  
 
VG: Het oog van de Eeuwige rust op wie naar Hem opzien  
allen:  Wij verwachten vol verlangen de Eeuwige 
VG:        Op zijn heilige naam vertrouwen wij. 
allen: Hij, Vader, Zoon en heilige Geest. Amen  
 

Kyrie: om ontferming 
 

koor: Kyrie, kyrie, eleison, Kyrie, kyrie, eleison 
 

VG: Vanwege de dagen die gingen, de verborgen pijn, 
 en het goede woord, dat wij verzwegen, roepen wij: 
allen Kyrie, kyrie, eleison, Kyrie, kyrie, eleison 
 

VG: Vanwege de scherven van geluk, de verloren dromen, 
 en de niet-vervulde idealen, roepen wij: 
allen Kyrie, kyrie, eleison, Kyrie, kyrie, eleison 
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VG: Vanwege nieuwe kansen, de hoop op toekomst, 
 en ieder luist'rend hart, roepen wij: 
allen Kyrie, kyrie, eleison, kyrie, kyrie, eleison 
 
Glorialied:  Eer zij God in onze dagen… 
 

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 
 
Bij het openen van de Schrift 
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Eerste lezing: Uit het boek Numeri 6, 22 – 27 
 

De Eeuwige zei tegen Mozes: 
‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten 
met deze woorden moeten zegenen:  
“Moge de Eeuwige u zegenen en u beschermen,  
moge de Eeuwige het licht van zijn gelaat  
over u doen schijnen en u genadig zijn,  
moge de Eeuwige u zijn gelaat toewenden 
en u vrede geven.”  
Als zij mijn naam over het volk uitspreken,  
zal ik de Israëlieten zegenen.’  

 
Antwoordpalm: uit psalm 67 
 

 
 

VZ:  Dat op aarde uw weg zij geweten 
 onder alle volken uw heil, 
 en de volken U loven, o God, 
 U loven de volken tezamen.  Refrein 
 

VZ: Elk land deelt in de jubelende blijdschap. 
 Want Gij richt de volken naar recht. 
 Gij leidt alle landen op aarde. 
 En de volken U loven, o God, 
 U loven de volken tezamen.  Refrein 
 

VZ: De aarde gaf haar gewas: 
 God onze God wil ons zegenen. 
 Hij wil ons zegenen, God. 
 Eerbied voor hem en ontzag  
 tot de verste einden der aarde.  Refrein 
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Evangelie: In de woorden van  Lucas 2, 15 – 21 
   Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 

 

Toen  de engelen waren teruggegaan naar de hemel,  
zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan 
om met eigen ogen te zien het woord van de Heer dat is geschied. 
Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef 
en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, 
vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.  
Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen 
hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart  
en bleef erover nadenken.  
De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles 
wat ze gehoord en gezien hadden,precies zoals het hun was gezegd.      
Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, 
kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd  
nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. 

 
Acclamatie:  

 

 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis  Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 
VG: Ik geloof in God, tot wie wij in Jezus' Geest 

Abba, Vader, mogen zeggen, 
allen:  de Schepper van oorsprong en toekomst. 

 

VG: En in Jezus, Gods Dienaar en welbeminde Zoon. 
Die vanuit God tot ons is gekomen, 
die de gestalte is van Gods menslievendheid. 
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allen: Die gewerkt heeft tot onze genezing, 
die menselijke grenzen doorbroken heeft, 
en woorden heeft gesproken van eeuwig leven. 

 

VG: Die daarom is verworpen, 
maar tot onze bevrijding heeft geleden 
en aan het kruis is gestorven. 

allen: Die door God is opgewekt om in ons te leven 
en te staan in de toekomst van heel de schepping. 

 

VG: Ik geloof in de Geest van God en van Jezus, 
die spreekt door profeten 
en door alle mensen van goede wil, 

allen: die ons leidt naar de volle waarheid. 
 

VG: Ik belijd Gods Koninkrijk nu en in eeuwigheid, 
en de kerk die dit rijk mag verwachten en dienen. 

allen Ik belijd de bevrijding uit alle zonden 
en de kracht tot goedheid en liefde. Amen 

 
Voorbeden   Wilt u – zo mogelijk – knielen? 
 
Aandragen van het gezegende  brood  
 
Bijdrage in de kosten van de liturgie 
Voor de kosten van deze viering wordt – zo mogelijk- €1,00 per persoon gevraagd.  
Dit kunt u doorschuiven naar de hoek van de bank, richting middenpad.  
 

Collecte 
Voor deze collecte wordt een mandje doorgegeven 
of u kunt gebruik maken van de QR code →.  

 
Koorzang zaterdag: Tussen de tijd 
 

 Tussen de tijd in woorden en gebroken zinnen, 
 klinkt zacht in mij, aanhoudend door mijn botten heen, 
 tot in het diepste ruggenmerg en daar nog boven 
 een zin van ragfijn draad omspoeld: 
 Ik zal er zijn! 
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 Op zilte toon is deze naam vanuit mijn binnen  
 verwarmd, omhuld, gekoesterd en door mij bevraagd, 
 dan weer ontkend, als was het allemaal gelogen, 
 aan het geweten weer ontsnapt, 
 los, vogelvrij. 
 

 Dan zie ik Jou in flarden en in volle zinnen, 
 diep koningsblauw daar in de verte bij de einder, 
 lopend op blote voeten en door water, 
 zo zoek ik mij een weg naar jou: 
 Ik zal er zijn. 
 
 

Gebed van dank bij brood en beker          Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 
Onze Vader  

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 

 
VG: U, God van alle tijden,  

van begin tot einde, van hier en overal.  
U die met ons meegaat van de moederschoot af 
tot voorbij het graf - 
U die ons tot leven roept, U bent naar ons toegekomen  
in Jezus, kind van mensen, beeld en gestalte van U, God 

koor: 
 

 
 
 
 
 
allen: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God. 
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VG: Ver van huis, aan de deur afgescheept, 
 ergens buiten, amper onder dak – is Hij geboren. 

Door simpele zielen,  mensen die klein zijn, gezocht en gevonden.                 
 Hij is een licht in de nacht, een mens uit den hoge verschenen, 
 opdat het leven herbergzaam zou zijn, 

de wereld voor mensen een thuis. 
allen: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God. 

 

VG: Kind is Hij gebleven:  
één en al vertrouwen in wat goed en wie God is. 
Broeder werd Hij van misdeelden,thuis bij wie niemand komt, 
zieken en stervenden nabij - 
niet klein te krijgen, door niets en niemand,  
door de dood niet eens. 

allen: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God. 
 

VG: Tot op vandaag is Hij onder ons 
 als het brood – gebroken en gedeeld, 
 als de beker, doorgegeven en gedronken. 
 Geheimvol is Hij onder ons 
 tot in recht en gerechtigheid 
 uw wereld, God, zal zijn voltooid. 
 Zolang gaan wij zijn weg, 
 zijn droom voor ogen. 
allen: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God. 
 

Vredeswens  
 

Uitnodiging tot de communie 
 

Communie  
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Koorzang (zaterdag): een schoot van ontferming is onze God 
 

 
 
 
 
Slotgebed  

 
 

Mededelingen 
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Zegenbede:    Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
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Slotlied: Zolang wij adem halen… 
 

 
 

Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild! 
 
Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 
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Mededelingen: 
 
Collecte voor behoud geloofsgemeenschap.  
U kunt geven via de collecte-app CHRCH op uw telefoon,  
scan de QR code of stort op het bankrekeningnummer  
van de kerk: NL 06 INGB 000 105 89 58 
 
Steun Oekraïne, help Pater Michael de winter door! 
Behalve geld voor aanschaf van kachels om te koken en om te warmen is er 
ook veel geld nodig voor verstrekken van humanitaire hulp in de inmiddels 
terug heroverde steden zoals bv. Cherson. Pater Michael heeft dit gebied al 
bezocht en heeft er schrijnende situaties gezien. 
Giften welkom op NL 11 INBG 0000 3910 23 t.n.v. Stichting 
Dominicanenkerk Diaconie o.v.v. Fastiv. 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst na de viering 
Bestuur en kloosterteam heten u welkom om op zondag 8 januari na de 
koffie samen te proosten op het nieuwe jaar! 
 
Geen kloosterclub voor de kinderen tijdens vieringen in de kerstvakantie 
zondag 1 januari: geen oppas en geen kloosterclub  
8 januari: wel oppas, geen kloosterclub. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereikbaarheid van de Kloosterpoort 
Maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur: 038 - 425.44.00 
 
 
In deze viering is de voorganger Anneke Grunder OP. 
Zaterdag: oudejaarskoor  
Zondag: Cantores communiteit 
Organist: Kris Oelbrandt 


