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Feest van de Heilige Familie
Openingslied: GvL 508
Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer;
Gij komt van al zo hoge, van al zo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge 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 de heilige kerstnacht;
van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht, Kyrieleis.
D’ herders op de velden 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 is ’t geschied voorwaar, Kyrieleis
Kruisteken en begroeting
Kyrie-litanie: Missa Bone Pastor
Gloria: Missa Bone Pastor
Openingsgebed
Eerste lezing: Uit het boek Ecclesiasticus 3,2-6.12-14
Antwoordpsalm: Psalm 128-I
Refrein: Gelukkig al wie de Heer vreest,
wie wandelen wil in zijn wegen.
Gelukkig al wie de Heer vreest,
wie wandelen wil in zijn wegen.
Leeft gij dan van het werk uwer handen,
welvaart en geluk zijn uw deel. Refrein
Uw vrouw als een vruchtbare wijnstok
in het binnenvertrek van uw huis;
als olijven loten uw zonen
rondom uw tafel geschaard. Refrein
Zie, zo zal worden gezegend
de man die de vrees voor de Heer kent.
Zie dan Jeruzalems voorspoed
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al de dagen uws levens. Refrein
Tweede lezing: Uit de brief aan de Kolossenzen 3,12-21
Alleluia: GvL 260
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen.
Evangelie: Lucas 2,41-52
Ev. Accl.: GvL 627
Kind ons geboren Zoon ons gegeven
God onbedwingbaar Vader voor eeuwig
Koning van de vrede.
Kind ons geboren Zoon ons gegeven
God onbedwingbaar Vader voor eeuwig
Koning van de vrede.
Verkondiging
Geloofsbelijdenis: gesproken
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 eeuwig leven. Amen.
Voorbede: Heer, schenk ons licht, heil en vrede.
Offerande: Orgelspel
Aanhef prefatie: GvL 281
Eucharistisch gebed VI: GvL 732
Sanctus: Missa Bone Pastor
Euch. Accl.: GvL 304
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker:
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.
Onze Vader: gesproken
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,
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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.
Agnus Dei: Missa Bone Pastor
Communie: orgelspel
Gebed na de communie
Zegen en wegzending
Slotlied: 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.
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in het wit
een jongen groeide op en voegde zich
de uitgesleten stappen van moraal
traditie, alles sprak vanzelf, een hecht
gezin aanvank’lijk op elkaar gericht
maar op de rand naar zijn volwassenheid
onopgemerkt drie dagen duisternis
geen eten slaap, verdwenen van de radar
op zoek naar ’t wezenlijke in de tijd
de eerste scheuren van een eigen weg
het eerste niet begrijpen wat een mens
bezielt verbazing over wat hij zegt
de vrijheid proeven, worden wie hij is
hij voelde zich thuis in een stille leegte
en zweeg, hij schreef zijn woorden in het wit
peter vermaat
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