
Zondag 27 december 2020, 3e kerstdag 

feest van de Heilige Familie 

 

Eucharistieviering van de parochie  

RK Amstelland 

vanuit De Goede Herderkerk 

 

   Voorganger: Deken Eugène Jongerden   

Leden van het Koor van De Goede Herder 

Begeleiding: Sigrid Bøgebjerg- Haffmans 

 

  

De Goede Herder is van maandag tot 

en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 

uur open voor een moment van rust, 

meditatie en  

om een kaarsje op te steken 



 

  

  

Openingslied:  
 
KOMT ALLEN TESAMEN   

Komt allen tesamen,jubelend van vreugde,  
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem. 
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren. 
Refrein: Komt, laten wij aanbidden 
      Komt, laten wij aanbidden 
      Komt laten wij aanbidden dien koning 
 2 

De hemelse eng’len riepen eens de herders 
Weg van de kudde naar ’t schamel dak. 

Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden. Refrein 
 3 
Het eeuwige Godswoord, eeuwig Licht des Vaders 
Zien wij gehuld in het mens’lijk vlees; 

Goddelijk Kind, gewonden in de doeken.     Refrein 
 4 
O Kind, ons geboren, sluim’rend in de kribbe, 
Neem onze liefd’in genade aan! 
U die ons liefheeft, U behoort ons harte.    Refrein 
 
 

  
Welkom en inleiding  
  

  
Gebed om vergeving  
Broeders en zusters,      
Belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God 

Om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren. 
 
Ik beleid voor de almachtige God, 
En voor ons 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 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 
Onze zonde vergeven, en ons geleiden tot het eeuwige leven.

 

Amen. 
  
 
Nu zijt wellekome 
Nu zijt wellekome, Jezu, lieve Heer; 
Gij komt van alzo hoge, van alzo 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 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, waar ’t is geschied voorwaar: 
         Kyrieleis 
D’heilige drie Koon’gen uit zo verre land, 

zij zochten onze Here met offerhand. 
Z’offerden ootmoediglijk mir, wierook ende goud 
t’ere van den Kinde, dat alle ding behoudt: 
         Kyrieleis 
   oud ned. lied 1627 

 

 

Eer zij God 
Eer zij God in deze 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 vree, kyrieleis 
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo ! 
 

 

Gebed 
Heer, in uw goedheid hebt gij ons de heilige Familie als 

voorbeeld gegeven. 

Geef dat wij hen navolgen 

Door een goed gezinsleven en onderlinge liefde, 

Om eens in de vreugde van uw huis 

Het eeuwig geluk te moge genieten. 

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon… 

 

Ofwel: 

Heer onze God, 

In het huis van Maria en Jozef 

Heeft uw Zoon warmte gevonden en geborgenheid, 

Daar hebt Gij voor het eerst in deze tijd 

Uw eeuwig Woord gesproken 

En het gezin geheiligd tot de gemeenschap 

Waar Gij onder de mensen verblijft. 

Laat uw zegen rusten op elke woning; 

Dat de mensen er in vrede wonen 

En met elkaar het brood van uw liefde delen. 

Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon 
   
 
Dienst van het Woord  

 
1e Lezing: Uit 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 Eliezer 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 u 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 zwanger en 
schonk  Abraham op zijn oude dag een zoon, op het tijdstip dat 
God genoemd had. Abraham gaf aan de zoon die hem geboren 

werd en die hem door Sara werd geschonken de naam Isaak. 
Woord van de Heer   Wij danken God 
 

Tussenzang: 

ZAL ER OOIT EEN DAG VAN VREDE (bundel DGH nr. 323) 

 1 

Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn 

voor een volk, dat zonder reden levenslang op weg moet zijn. 

 2 

Zal er ooit een blijvend heden vol van goede vrede zijn 

waar geen pijn meer wordt geleden: levenslang gebroken zijn 

 3 

Zie de takken aan de bomen waar het jonge groen ontluikt 

tot een stralend nieuwe zomer waar de vredesbloesem ruikt. 

 

 

2e Lezing: Uit Paulus: brief aan de Hebreeën, 11, 8, 11-12 

en 17-19 

Broeders en zusters door het geloof heft Abraham gehoor 

gegeven aan de roeping van God, en hij ging op weg naar een 

land dat bestemd was voor hem en zijn erfgenamen. 

Door het geloof heeft ook Sara, ofschoon haar tijd al lang 

voobij was, de kracht tot vruchtbaarheid ontvangen, want zij 

wist dat Hij die belofte had gedaan, zijn woord zou houden. 



Daarom is dan ook aan één man, en nog wel in zijn hoge 

ouderdom, een nageslacht gegeven talrijkals 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 belofte 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 er van overtuigd dat God zelfs de macht 

heeft om doden ten leve te wekken, en uit de dood heeft hij, 

om zo te zeggen, zijn zoon ook teruggekregen. 

Woord van de Heer,   Wij danken God 

 

Tussenzang: 

ZAL ER OOIT EEN DAG VAN VREDE 

 4 

Zie de sterren aan de hemel waar het duister van de nacht 

door hun schijnsel wordt verdreven tot een nieuwe dag die 

lacht. 

 5 

Zoals bomen mensen tonen dat er kracht tot groeien is 

zal de zoon der mensen komen die deboom des levens is. 

 6 

Zoals sterren mensen melden dat geen nacht te donker is 

zal een kind ons komen redden dat het licht der wereld is 
     H. Jongerius / E.H.382, Chorals book for England 1863) 

 

 

Evangelie: Lucas, 2, 22-40 

 

De Heer zij met u.  En met uw geest.  
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes. 
     Lof zij U, Christus.  

Acclamatie: Alleluia, Alleluia 
 



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 

eerstegeborene 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 vertoosting verwachtte, en de heilige 
Geest rustte op hem. Hij had een godspraak 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: Úw dienaar laat 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 er van Hem 
gezegd werd. Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en 
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 openbaat 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 jaar met haar man geleefd. Nu was zij een weduwe van 

vierentachtig jaar. Ze verbleef voortdurend in de tempel en 
diende God dacht 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 Gallilea, naar hun stad Nazaret terug. 
Het kind groeide op en nam toe in krahten; het werd vervuld 

van wijsheid en de genade Gods rustte op Hem. 
Acclamatie:  U komt de lof toe (koorleden) 



 

 

 
Overweging 
 

 
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,  

van daar 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.  

 

Acclamatie - Voorbede: - gezongen 

 

Heer, ontferm U (3x) 

 

In de voorbeden worden opgenomen de intenties,  

die vanuit onze vijf locaties zijn voorgedragen. 

 

 

 

 



Goede God,  

We zijn op weg naar Kerstmis, het 

feest van de geboorte van Uw Zoon.  

Een viering die anders zal zijn dan 

andere jaren door de situatie waarin 

we ons bevinden  

en door de beperkingen die ons zijn 

opgelegd en die ons raken.  

Maar tegelijk beseffen we dat er 

mensen zijn die in veel moeilijkere 

situaties leven dan wij.  

Heel bijzonder denken we aan de 

kinderen in Nepal.   

Zonder steun van ons kunnen ze niet studeren.  

Wees hen en ons nabij en laat ons steeds oog en hart hebben 

voor elkaar. 

 

 

Afsluitend gebed  

 

 

 

 

 

Collecte: 

De opbrengst is in het geheel voor het Adventsactieproject van 

onze parochie RK Amstelland: 

Ondersteunen van het naar school kunnen gaan van de 

kinderen in Nepal 

via Stichting Hart4onderwijsNepal. (zie ook toelichting achterin) 

 

Schenken via de bank: 

NL72 RABO 0382 3326 01 

t.a.v MOWA Amsterdam 

o.v.v. Adventsactie Nepal 

Trots op haar verworven scholarship 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.hart4onderwijsnepal.nl/&psig=AOvVaw3vI_tzcDSZBbPxwENbvSOW&ust=1607033264075000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDPhfOnsO0CFQAAAAAdAAAAABAH


 

 
 
 
 
Offerandelied:  

 
  

  

 

 

 

  

Gebed over de gaven   
Heer, wij bieden U dit offer van verzoening aan, 

En vragen U ootmoedig 

Op de voorspraak van de Maagd en Moeder Gods Maria en van 

de heilige Jozef: 

Laat elk gezin leven in uw liefde 

En geef allen uw vrede. 

Door Christus onze Heer. 

Ofwel: 

Heer, wij brengen U de gaven 

Die de vrucht van onze arbeid zijn. 

Wij vragen U: 

Verzamel ons als één gezin rondom uw tafel. 

Door Christus onze Heer. 

 
Bidt, broeders en zusters, 
Dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, 
De almachtige Vader. 

    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. 
 

 
  



 
EUCHARISTISCH GEBED  
  
De Heer zal bij u zijn.    De Heer zal u bewaren.  

Verheft uw hart.   Wij zijn met ons hart bij de Heer  

  
Brengen wij dank aan  
de Heer , onze God.  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
  
  
Prefatie van Kerstmis 

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 Jezus Christus onze Heer. 

Gij hebt uw heerlijkheid ontvouwt voor onze ogen, 

nieuw licht is opgegaan, uw Woord is vlees geworden; 

zichtbaar zijt gij geworden, 

onze God in Hem,- 

Naar U gaat ons verlangen, onze liefde, 

naar U die nog verborgen zijt. 

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: 

 
Allen:  
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.  
 
        (DGH-bundel onder 15) 

Ja, waarlijk, heilig zijt Gij, Vader, 

Gij zijt de bron, uit U stroomt alle heiligheid. 



Stort uw Geest uit over deze gaven, 

zodat zij voor ons geheiligd worden 

tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, uw Zoon 

 

Zo zegenen wij de naam van God 

  Zo zegenen wij de naam van God. 

         Allen gaan staan. 

 

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, 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. 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

En wij belijden tot Gij wederkeert,  

Dat Gij verrezen zijt. 



         Allen gaan zitten. 

 

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 toegroeien 

door de kracht van uw Heilige Geest. 

 

Zo zegenen wij de naam van God 

     Zo zegenen wij de naam van God 

 

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 

 

(lector II) 

Gedenk ook onze broeders en zusters 

die door de dood zijn heengegaan 

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. 

Neem ook ons allen op in uw liefde, 

dan zullen wij, 

met de maagd Maria, de moeder van uw Zoon, 

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. 

 

Zo zegenen wij de naam van God 

     Zo zegenen wij de naam van God 

 

Door Hem in met Hem en in Hem 

Zal uw Naam geprezen zijn, 

Heer onze God, almachtige Vader, in eenheid van de heilige 

Geest 

Hier en nu en tot in eeuwigheid. 

Amen. 

 

 

 

 

 

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 schuld, 

zoals ook wij onze schuldenaren vergeven; 

en leid 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 

 

Vredeswens 

 

Communie 



 

Gebed 

Heer onze God, 

Als leden van één lichaam hebt Gij ons samen geroepen 

en het Woord van Christus in volle rijkdom 

onder ons doen wonen. 

Wij vragen U: 

Geef ons goedheid en deemoed, zachtheid en geduld; 

dat wij elkaar verdragen, 

en dat uw liefde de band is die ons samenhoudt. 

Door Christus onze Heer. Amen 

 

Mededelingen 

 

Zegenbede en wegzending 

 

Moge de almachtige God u tegen alle onheil beschermen 

en u met zijn goede gaven zegenen. 

 Amen 

Moge u, bedacht op het goed, 

steeds voortgaan op de weg van Gods geboden 

en met de heiligen 

mede-erfgenamen worden van het eeuwig geluk. 

 Amen 

Zegene u de almachtige God, 

Vader Zoon, en heilige Geest 

 Amen 

 

Slotlied      (DGH-bundel 168) 

EEN STER GING OP UIT ISRAEL 

 1 

Een ster ging op uit Israël na duizend en een 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. 



 

 2 

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. 

 3 

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. 
       t.: J. Duin / m.: ‘Forest green’ 

 

 

 

Zalig Kerstmis ! 


