Feest van de Heilige Familie

Vruchtbaar geworden
27 december 2020

Vaste gezangen uit: Missa de Angelis
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Openingslied: Introitus
Deus in loco sancto suo: Deus
qui inhabitare facit unanimes
in domo: ipse dabit virtutem et
fortitudinem plebi suae.
Exsurgat Deus, et dissipentur
inimici eius: et fugiant, qui
oderunt eum a facie eius.

God in zijn heiligdom doet allen
eensgezind wonen in dit huis.
God zelf schenkt zijn volk
sterkte en kracht. Als God zich
verheft, stuift de vijand uiteen:
waar Hij zich vertoont, vluchten
zij die hem haten.

Begroeting en inleiding
Schuldbelijdenis
A: 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.
P: Moge…..
A: Amen.

Kyrie
Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison

Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U

Gloria
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Laudamus te.
Benedicimus te.
Adoramus te.

Eer aan God in den hoge
en vrede op aarde aan de
mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen
en aanbidden U.
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Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter
magnam gloriam tuam.
Domine Deus, rex caelestis,
Deus Pater omnipotens;
Domine Fili unigenite,
Iesu Christe; Domine Deus,
Agnus Dei, Filius Patris;
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis;
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem
nostram; Qui sedes ad
dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam Tu solus Sanctus,
Tu solus Dominus,
Tu solus altissimus,
Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu: in
gloria Dei Patris.
Amen.

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.
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 bij de opening van de schrift
Eerste lezing: Genesis 15,1-6; 21,1-3
In die dagen klonk het woord van de Heer in een visioen tot Abram: ‘Gij
moet niet vrezen, Abram, Ik zal uw schild zijn. Uw loon zal zeer groot
zijn!’ Toen zei Abram: ‘Heer God, wat baten mij uw gaven? Want ik blijf
maar kinderloos en de Damasceen Eliëzer zal de bezitter van mijn huis
worden. Gij hebt mij toch geen nakomelingen geschonken en een
onderhorige zal mijn erfgenaam zijn.’ Toen werd het woord van de Heer
tot hem gericht: ‘Niet hij wordt uw erfgenaam; uw erfgenaam zal iemand
zijn die gij zult verwekken.’ Hij leidde hem naar buiten en zei: ‘Kijk naar
de hemel en tel de sterren, als ge kunt.’ En Hij verzekerde hem: ‘Zo
talrijk wordt uw nageslacht.’ Abram geloofde de Heer, en deze rekende
hem dat als gerechtigheid aan. De Heer begunstigde Sara, zoals Hij
gezegd had, en vervulde de belofte die Hij haar gedaan had. Sara werd
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zwanger en schonk Abram op zijn oude dag een zoon, op het tijdstip
dat God genoemd had. Abram gaf aan de zoon die hem geboren werd
en die hem door Sara werd geschonken de naam Isaak.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God

Graduale
Unam petii a Domino,
hanc requiram, ut
inhabitem in
domo Domini.

Eén ding vraag ik van de Heer,
daar zal ik naar blijven vragen:
dat ik mag wonen in het
huis van de Heer.

Tweede lezing: Hebreeën 11,8.11-12.17-19
Broeders en zusters, door het geloof heeft Abraham gehoor gegeven
aan de roeping van God, en ging hij op weg naar een land dat bestemd
was voor hem en zijn erfgenamen. Door het geloof heeft ook Sara,
ofschoon haar tijd al lang voorbij was, de kracht tot vruchtbaarheid
ontvangen, want zij wist dat Hij die de belofte had gedaan, zijn woord
zou houden. Daarom is dan ook aan één man, en nog wel in zijn hoge
ouderdom een nageslacht gegeven, talrijk als de sterren aan de hemel,
ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee. Door het geloof
heeft Abraham, toen hij op de proef gesteld werd, Isaak ten offer
gebracht. Hij die de beloften had ontvangen stond op het punt zijn enige
zoon te offeren, de zoon van wie hem gezegd was: ‘alleen zij die van
Isaak afstammen, zullen gelden als uw nageslacht.’ Want Abraham
was ervan overtuigd, dat God zelfs de macht heeft om doden ten leven
te wekken; en uit de dood heeft hij, om zo te zeggen zijn zoon ook
teruggekregen.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.
Alleluia
Alleluia, Alleluia.
Gaudete iusti in domino
rectos decet collaudatio .
Alleluia.

Alleluia, Alleluia.
Verheugt u, rechtvaardigen, in de
Heer; de vromen past een lofzang.
Alleluia.
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Evangelie: Lucas 2,22-40 of 2,22.39-40
Toen de tijd aanbrak waarop Maria en het kind volgens de Wet van
Mozes gereinigd moesten worden, brachten zijn ouders Jezus naar
Jeruzalem (om Hem aan de Heer op te dragen, volgens het voorschrift
van de Wet des Heren: elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht
moet aan de Heer worden toegeheiligd, en om volgens de bepaling van
de Wet des Heren een offer te brengen, namelijk een koppel tortels of
twee jonge duiven. Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon, een
wetgetrouw en vroom man die Israëls vertroosting verwachtte, en de
heilige Geest rustte op hem. Hij had een godsspraak ontvangen van de
heilige Geest dat de dood hem niet zou treffen voordat hij de Gezalfde
des Heren zou hebben aanschouwd. Door de Geest gedreven was hij
naar de tempel gekomen. Toen de ouders het kind Jezus daar
binnenbrachten om aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen, nam
ook hij het kind in zijn armen en verkondigde Gods lof met de woorden:
‘Uw dienaar Iaat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen
hebben thans uw Heil aanschouwd dat Gij voor alle volken hebt bereid;
een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël.’
Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat van Hem gezegd
werd. Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria,
zijn moeder: ‘Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in
Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van
vele harten openbaar moge worden; en uw eigen ziel zal door een
zwaard worden doorboord.’ Er was ook een profetes, Hanna, een
dochter van Fanuël, uit de stam van Aser. Zij was hoogbejaard en na
haar jeugd had zij zeven jaren met haar man geleefd. Nu was zij een
weduwe van vierentachtig jaar. Ze verbleef voortdurend in de tempel
en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Op dit ogenblik
kwam zij naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de
bevrijding van Jeruzalem verwachtten.) Toen zij alle voorschriften van
de Wet des Heren vervuld hadden keerden zij naar Galilea, naar hun
stad Nazaret terug. Het kind groeide op en nam toe in krachten; het
werd vervuld van wijsheid en de genade Gods rustte op Hem.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.

Verkondiging

6

Geloofsbelijdenis
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 eeuwige leven. Amen.
Voorbede en intenties – de intentiekaars wordt aangestoken
A: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel
Collecte

Offertorium
In te speravi, Domine:
dixi: Tu es Deus meus,
in manibus tuis
tempora mea.

Op U, Heer, stel ik al mijn
vertrouwen; Ik heb gezegd: ‘Mijn
God zijt Gij: in uw handen
ligt mijn leven.’

Bereiding van de gaven
P: Bidt, broeders en zusters …
A: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen tot lof en eer
van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
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Gebed over de gaven

Eucharistisch gebed
P: De Heer zal bij u zijn.
P: Verheft uw hart.
P: Brengen wij dank aan de
Heer, onze God.

A: De Heer zal u bewaren.
A: We zijn met ons hart bij de Heer.
A: 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 door Christus onze Heer.
Die, toen Hij eertijds kwam, kwetsbaar en klein, het werk van uw
genade heeft voltooid, en vlees geworden is en voor ons allen open
heeft gedaan die deur naar een geluk dat eeuwig duurt, een land dat
Hij beloofd heeft en ons geven zal. Nú nog zien wij allen naar die
toekomst uit, vol hoop en vastberaden; ooit zullen wij er binnengaan en
wonen, wanneer Hij komt in heerlijkheid voorgoed.
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan
voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde:

Sanctus en Benedictus
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra
gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

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.

Ja, waarlijk, heilig zijt Gij, Vader, Gij zijt de bron, uit U stroomt alle
heiligheid. Stort uw Geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons
geheiligd worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, uw Zoon.

8

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam Hij
brood in zijn handen, dankte U, brak het om het te verdelen onder zijn
leerlingen en sprak: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN
LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U opnieuw,
en reikte 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.
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is
gestorven en verrezen, heilige Vader, en wij bieden U aan wat Hij ons
heeft gegeven: dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde
van de dood.
Wij danken U omdat Gij, sinds die dag, ons waardig hebt bevonden
voor uw aanschijn te treden en U dit offer te bereiden. Wij hebben deel
voortaan aan het Lichaam en het Bloed van uw eerstgeboren Zoon, en
vragen U met aandrang dat wij naar elkaar toe groeien door de kracht
van uw heilige Geest.
Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde, voltooi uw liefde in
onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus Franciscus,
onze bisschop Johannes en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen.
Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn
gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen
die gestorven zijn; neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen
treden in de luister van uw aanschijn.
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Neem ook ons allen op in uw liefde; dan zullen wij, met de Maagd
Maria, de moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom,
met zijn apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw
welbehagen delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu
hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon,
aanhouden tot in uw heerlijkheid.
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.
A: Amen.
Onze Vader
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.
P: Verlos ons, Heer…
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen

Vredewens

Agnus Dei
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis. (2x)
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

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.
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Communie
P: Zalig zij…
A: Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.
Communio
Fili, quid fecisti nobis sic?
Ego et pater tuus dolentes
quaerebamus te.
Et quid est quod me
quaerebatis? Nesciebatis quia
in his quae Patris mei
sunt oportet me esse?

Kind, waarom hebt Gij ons dit
aangedaan? Denk toch eens met
wat een pijn uw vader en ik naar U
hebben gezocht. Wat hebt ge toch
naar Mij gezocht? Wist ge dan
niet, dat Ik in het huis van mijn
Vader moest zijn?

Lied: Nu zijt wellekome

Slotgebed

Mededelingen

Zending en zegen

Slotlied: Eer zij God in onze dagen
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