
Viering  - 31 december - Oudjaar 
 

Het oude jaar is bijna gedaan 
wat suffig kijken we om 
hadden ons er veel van voorgesteld 
daar helemaal op ingesteld 
toch liep veel anders, moest het roer om. 
 

Het oude jaar is bijna gedaan 
we willen heus niet katten 
vluchtelingen, pandemie, strijd op meerder fronten 
waarom kan het nooit zonder zijn 
kan het nog niet bevatten 
 

Het oude jaar is bijna gedaan 
wat is het hard gegaan 
vrede, voorspoed en geluk 
niet eventjes maar aan één stuk 
tellen we ook onze zegeningen ! 
 
Openingslied: De herdertjes lagen bij nachten 
 
De herdertjes lagen bij nachte 
Zij lagen bij nacht in het veld 
Zij hielden vol trouwe de wachte 
Zij hadden hun schaapjes geteld 
Daar hoorden zij d'engelen zingen 
Hun liederen vloeiend en klaar 
De herders naar Bethlehem gingen 
't liep tegen het nieuwe jaar 
 
Toen zij er te Bethlehem kwamen 
Daar schoten drie stralen dooreen 
Een straal van omhoog zij vernamen 
Een straal uit het kribje benee 
Daar vlamd' er een straal uit hun ogen 
En viel op het Kindeke teer 
Zij stonden tot schreiens bewogen 
En knielden bij Jesus neer 



Maria die bloosde van weelde 
Van ootmoed en lieflijke vreugd 
De goede Sint Jozef hij streelde 
Het Kindje der mensen geneugt 
De herders bevalen te weiden 
Hun schaapkens aan d'engelenschaar 
Wij kunnen van 't kribje niet scheiden 
En vonden het kindje daar 
 
Ach kindje, ach kindje, dat heden 
In 't nederig stalletje kwaamt 
Ach, laat ons uw paden betreden 
Want gij hebt de wereld beschaamd 
Gij kwaamt om de wereld te winnen 
De machtigste vijand te slaan 
De kracht uwer liefde van binnen 
Kan wereld noch hel weerstaan. 
 
Begroeting: 
In de Naam van de Vader en de Zoon en heilige Geest. (kruisteken) 
 
De genade van onze Heer, Jezus Christus 
De liefde van God, 
De gemeenschap van de heilige Geest, 
zij met u allen. 
 
Allen: En met uw Geest. 
 
Inleiding:  
 
Wie leeft verloren in de tijd raakt aan de haast zijn leven kwijt, 
hij gaat zijn weg met ogen dicht en ziet geen spoor, geen schijn van licht: 
maar als zo'n blinde ziende wordt, dan komt hij oog en oor te kort, 
hij vindt zichzelf, de dag breekt aan, hij kan in vrede verder gaan. 
 
Maar soms zijn mensen levend dood want hun bestaan is ademnood, 
ze leven roekeloos en snel en zetten hart en hoofd op 't spel; 
maar als zo'n mens geduldig wacht, dan voelt hij hoe een ander zacht 
zijn armen om hem heen wil slaan, hij kan in vrede verder gaan. 



Wanneer een mens maar verder wil hij jaagt maar door en staat niet stil 
op weg naar geld en klatergoud, zo'n mens verslijt, wordt ziende oud; 
maar als hij knielt en biddend rust misschien dat God hem wakker kust, 
Hij haalt hem uit zijn droom vandaan, hij kan in vrede verder gaan. 
 

Wie vastgeroest en uitgedoofd alleen nog in vandaag gelooft, 
wie nooit eens over bergen ziet, wordt moe en sterven zal zijn lied; 
maar als in harten heimwee brandt naar nieuwe tijd en blijer land, 
dan vinden zij een nieuw bestaan, men kan in vrede verder gaan. 
 

Schuldbelijdenis: 
 
Vg.  Heer, bij alle gebeurtenis is het goed om even stil te staan.  

Om na te denken over alles wat goed is gegaan,  
maar ook over die dingen waarmee ik anderen misschien pijn heb gedaan. 

 

Heer, even weg uit ons aards bestaan, voelen wij de rust en vrede in ons hart of 
de onrust en vrede van binnen.  God, wilt U ons opnieuw rust en vrede geven. 
Leer ons om ook elkander te vergeven. 
 

Allen:  Heer, ontferm U over ons. 
 

Christus, geef dat wij in deze oudjaarviering weer oog krijgen voor de dingen die 
werkelijk van belang zijn in uw Rijk: liefde, rechtvaardigheid en barmhartigheid. 
 

Allen:  Christus, ontferm U over ons. 
 

Heer, vergeef ons zoals ook wij elkaar vergeven in het leven, opdat we het 
nieuwe jaar van de Heer vrij van kwaad en onrecht, van schuld e zonde 
beginnen, U ter eer.  
 

Allen:  Heer, ontferm U over ons 
 
Lofzang  
 
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. (2x) 
 
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. (2x) 



Lam van God, gij hebt gedragen, alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen peis en vree, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. (2x) 
 
Openingsgebed:  
 
God, Gij geeft ons allen tijd van leven 
een stukje van de eeuwigheid, 
een stukje leven, verpakt in lucht die adem heet, 
een stukje verlangen naar uw heerlijkheid, 
verpakt in de honger die nooit geheel wordt vervuld. 
 

God, Gij geeft ons allen tijd van leven 
om naar U op weg te gaan in kleine stappen, 
elke dag een stukje op weg, 
in een bonte groep of geheel alleen, 
op een van de vele wegen. 
 

God, Gij geeft ons allen tijd van leven 
om terug te keren van dwaalwegen in het afgelopen jaar 
om het spoor van duister en nevel te doorbreken  
daartoe schijnt het licht van Christus in 2021 
Geef ons allen ook de tijd om met het eerste morgenlicht 
U op het spoor te komen en U te volgen alle dagen van ons bestaan. 
 

God, Gij geeft ons allen tijd van leven 
om uw kind te mogen zijn  
en als een vogel hoog aan de hemel  
ons te laten leiden door de wind 
en tussen de wolken in niets anders 
dan uw beeld en uw gelijkenis te zijn 
Door Christus onze Heer, 
die met U leeft en heest God,  
door de eeuwen der eeuwen. Amen 
 
 
 
 
 
 



DIENST VAN HET WOORD 
Eerste lezing:  We hebben toekomst 
 
We hebben toekomst als we HET leven doorgeven  
waarin we het goed met elkaar VINDEN, en anderen niet voorbij lopen.  
We hebben toekomst als we menswaardig leven BEVORDEREN,  
als we vooroordelen en oordelen achterwege laten.  
Er is toekomst als we HET leven doorgeven  
waarin uw liefde onder ons openbaar wordt, 
waarin we ons inzetten voor UW vrede en UW gerechtigheid.  
Er is toekomst als we HET leven doorgeven  
waarin mensen zich om elkaar GEVEN,  
waarin verharding en verruwing GEEN RUIMTE KRIJGT. 
Er is toekomst als we HET leven doorgeven  
waarin we aandacht hebben voor de schepping ONS GEGEVEN,  
waarin de hand van de Schepper te herkennen is.  
Er is een toekomst als we leven doorgeven  
waarin we zorgvuldig omgaan met de schepping,  
flora en fauna, de lucht, het water, de aarde, alle levensvormen 
waarmee we ons verbonden weten en die ons leven geeft. 
Er is toekomst als we Het leven doorgeven in Gods Geest  
en naar Jezus' voorbeeld,  
waarin we leven als gelijken ongeacht ras, taal, rang en stand.  
Er is een toekomst als we HET leven doorgeven  
waarin Gods stem te horen is,  
waarin geloof, hoop en liefde onze idealen onderbouwen  
en te grond slag liggen aan al ons handelen en spreken, God ter eer.  
 
Tussenzang:   96(95),1-2.11-12.13. 
Zingt voor de Heer een nieuw gezang, 
zingt voor de Heer alle landen. 
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam, 
verkondigt zijn heil iedere dag; 
 
Dan straalt de hemel en jubelt de aarde, 
de zee neuriet mee met al wat daar leeft; 
De velden zwaaien met al hun gewassen, 
de woudreuzen buigen hun kruin. 
 



Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt, 
Hij komt als koning der aarde. 
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren, 
de volkeren eerlijk en trouw. 
 
Uit het heilig evangelie volgens Marcus (4,35-41) 
 
Op een dag tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot zijn leerlingen:  "Laten 
we oversteken." Zij stuurden het volk weg en namen Hem mee zoals Hij daar in 
de boot zat;  andere boten begeleidden Hem. Er stak een hevige storm op en de 
golven sloegen over de boot zodat hij al vol liep. Intussen lag Hij aan de 
achtersteven op het kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en zeiden Hem: 
"Meester, raakt het U niet dat wij vergaan?" Hij stond op, richtte zich met 
dwingend woord tot de wind en sprak tot het water: "Zwijg stil!" De wind ging 
liggen en het werd volmaakt stil.  Hij sprak tot hen: "Waarom zijt gij zo bang? Hoe 
is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?" Zij werden door een grote vrees 
bevangen en vroegen elkaar:  "Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem 
gehoorzamen?" 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis  
God, ik geloof in Uw scheppende kracht, Uw liefde voor iedere mensenkind, 
ik geloof in U, Vader, die op ons wacht en ons voorspoed en zegen wenst, 
ik geloof in Uw Geest, die ons niet ontbreekt, Hij houdt ons allen in liefde bijeen. 
Versterk ons geloof, wankel en zwak, bij twijfels en tegenslag in ons leven in 2021. 
 
Christus, Zoon van de levende God, op aarde verschenen, 
ik geloof in U daar U eerlijk begaan zij met ons lot 
en ons terug brengt en beeld van God in ons herstelt  
ik geloof dat na het lijden en sterven U weer leeft en  
verscheen aan uw vrienden, de eerste onder de leerlingen. 
Versterk ons geloof, wankel en zwak, bij twijfels en tegenslag in ons leven in 2021. 
 
Samen verenigd rond Christus, onze Heer, vormen wij uw volk op aarde, 
verenigd in de ene katholieke en apostolische kerk, ik geloof in haar zending en 
leer, geroepen om eenheid door liefde en barmhartigheid te bewerkstelligen,  
om het vuur dat de Heer ontstak brandend te houden tot Zijn wederkomst. 
Versterk ons geloof, wankel en zwak, bij twijfels en tegenslag in ons leven in 2021. 



Voorbede 
Wij bidden vanavond intentie. Mogen wij innerlijk tot rust gekomen oog hebben 
voor de werkelijk belangrijke waarden en zaken in het leven en bidden. 
 

Antifoon:  Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
 

Wij bidden voor alle mensen die tijd teveel hebben en die vereenzamen,  
niet weten hoe ze de dagen  zinvol kunnen invullen, die alsmaar zitten te 
piekeren en tobben  en opgesloten zitten in hun isolement.  
Mogen zij medemensen ontmoeten die hen helpen  
de tijd op een zinvolle en plezierige manier door te brengen,  
op de eerste plaats moge dit de familie en naasten zijn,  
en moge ook wij die mensen zijn voor elkaar.  
Laat ons bidden. 
 

Antifoon:  Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
 

Wij bidden voor alle jongeren die denken  
dat ze een zee van tijd voor zich hebben  
en uit het oog verliezen dat we de tijd niet kunt inhalen,  
voor allen die geneigd zijn belangrijke dingen uit te stellen. 
Dat wij met de jongeren ons steeds open stellen  
voor de levenslessen en -wijsheden van ouderen  
en met hen vol idealisme bouwen aan de toekomst in 2021.  
Laat ons bidden. 
 

Antifoon:  Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
 

Wij bidden voor alle ouderen wier tijd van leven begint te korten 
en die de kwalen van de oude dag aan de lijve gaan voelen en het gemis van 
voelen van niet meer alles te kunnen: dat zij vreugde halen uit het leven in de 
vreugde van anderen, en blij zijn met alles wat ze zelfstandig nog kunnen  
terwijl anderen voor hen klaarstaan en bereidt zijn te helpen in 2021.  
Laat ons bidden. 
 

Antifoon:  Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
 

Vader God,  maak dat we steeds de tijd hebben voor U en elkaar,  
de tijd voor KOSTBARE rustmomenten in HET leven, momenten van bezinning,  
de tijd om een helpende hand te bieden waar ons dat gegeven is.  
Mogen wij zo mensen naar uw hart zijn in het nieuwe jaar, morgen, 
overmorgen, alle dagen. God, die Gij ons geeft op aarde. Amen 



DIENST VAN DE EUCHARISTIE 
 

Pr.  Bidt broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard 
      kan worden door God, de almachtige Vader. 
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. 
 

Gebed over de gaven: 
Heer onze God, U die de tijden en de draaiing van sterren en planeten, in uw 
hand hebt, de dagen en de nachten, het licht en het duister, 
zegen ons eenvoudige gelovige mensen op ons pelgrimstocht door de tijd. 
Zegen daarbij dit brood en deze wijn, teken van Uw verbond, 
door Jezus Christus, die aan het begin staat van een nieuw tijdperk 
aan het begin van onze jaartelling, God door de eeuwen der eeuwen. 
 
Tafelgebed: 
 

Pr. De Heer zal bij u zijn. 
Al. De Heer zal u bewaren. 
 

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

Pr. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
Al. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Pr. God, oorsprong van alle leven, toeverlaat van de mens op zoek naar het land 
van vrede, uw Rijk onder ons. Wij danken U voor uw woorden van hoop en de 
toekomst die zich openbaart in uw schepping aan ons, in het hart van elk mens. 
Wij danken U bovenal voor Jezus, de mensenzoon en Uw woord bij uitstek, 
uitgesproken in de tijd, Uw woord klinkt door alle komende tijden. Daarom 
zeggen wij met allen die geloven en hoopvol uitzien naar U,  dit loflied, U ter eer 
met alle engelen en heiligen die in uw heerlijkheid zijn: 
 
Heilig, Heilig, Heilig, 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.  
 
 
 



EUCHARISTISCH GEBED  
 
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam.  
Altijd zijt Gij met ons op weg, en dichter dan wij durven dromen zijt Gij bij ons  
wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze maaltijd die is aangericht,  
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.  
 

Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift  
en wij herkennen Hem bij het breken van het brood.  
Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en deze 
wijn  zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en 
zijn bloed. Op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en 
sprak tot U het dankgebed.  Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen 
terwijl Hij zei: 
 

Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven 
wordt. 
 
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed.  
Hij gaf 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. 
 
Oneindig goede Vader, we vieren de gedachtenis van onze verzoening  
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.  
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,  
en tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.  
 
Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon  
die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten  
opdat voor ons, Vader, de weg naar U, geopend en begaanbaar zij.  
 
God van eindeloos erbarmen, vervul ons met uw Geest van liefde,  
de Geest die Jezus, uw beminde Zoon, bezielde.  



Maak ons sterk door de deelname aan dit heilig maal; d 
at wij vertrouw vol en met vreugde onze wegen gaan,  
toenemend in geloof, vervuld van hoop en aanstekelijk door onze liefde,  
verbonden met heel het volk van God, met de diakens en de priesters,  
met onze bisschop Gerardus en onze paus Franciscus. 
 

Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters N.N.  
die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd,  
en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.  
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.  
 

En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis,  
waar plaats is voor velen.  Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: 
overvloedig leven in uw heerlijkheid. 
 

Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, 
de Maagd en Moeder Gods,  met uw apostelen en martelaren,  
(met de heilige Franciscus en heilige Clara)  
en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden  
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer. 
 

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. Amen. 
 

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

dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonden 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. 
 
VREDESGEBED EN VREDEWENS   
 
Pr.  De vrede van de Heer zij altijd met u. 
A.   En met uw geest. 
 
 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede 
 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE   
 
Pr.  Nu wij ons verbonden weten met Jezus Christus op oudjaaravond 

nodigt Hij ons uit aan zijn maaltijd en biedt Hij ons zijn leven aan  
in dit geconsacreerd brood. U bent allen in Gods Naam welkom  
om deel te nemen aan Zijn Verbond-met-ons.  

 Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.  
A.  Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 
     maar spreek en ik zal gezond worden. 
 
COMMUNIEZANG    
 
Slottekst: Ik ben op reis 
Ik ben op reis in het nieuwe jaar,  
al weet ik niet waarlangs ik kom en wat met te gebeuren staat, 
maar ergens stond geschreven dat ik deze weg moest nemen, 
die Jezus van Nazareth is gegaan vol vertrouwen en geloof, 
en al aarzel ik soms even op het smalle pad toch weet ik:  
velen zijn mij voorgegaan in de tijd en vellen komen na mij. 
 
Ik laat me leiden door Gods Geest en zijn Woord, 
en ik zie de tekens die me zeggen wat te doen 
en al geeft er niemand antwoord op alles wat ik vraag, 
God is nabij, aan het eind vind ik gehoor en daarom laat ik alles achter in 2020 
en kijk vooruit met velen gelijkgezinden die hetzelfde pad volgen in 2021. 
 



Slotlied: Op een God die door de tijden 
 

Op een God die door de tijden 
om Zijn trouw bezongen is, 
wachten mensen met hun lijden 
tot Zijn uur gekomen is. 
Op een God die zij vertrouwen 
die hun hoop gebleven is. 
 

Op een God die voor de mensen 
nieuwe toekomst doet ontstaan 
wachten allen met hun wensen 
tot Zijn liefde op zal gaan. 
Op een God die alle namen 
heeft geschreven in Zijn hand. 
 

Op een God die leven baarde, 
licht en donker heeft bereid, 
wachten wij op deze aarde 
tot Zijn stem ook ons bevrijdt. 
Op een God die in Zijn armen 
ruimte heeft voor ieder mens. 
 
Zegen en wegzending 
God, de bron en oorsprong van alle zegen, 
Schenke u zijn genade, verlene u zegen in overvloed 
en zij u het nieuwe jaar nabij met zijn hulp en bescherming.     A: Amen 
 

Hij beware het geloof in u ongerept,  
Hij geve u hoop en geduld 
en een liefde die stand houdt ten einde toe.       A: Amen 
 

Hij zegene uw dagen en uw werk met zijn vrede,  
Hij verhore uw gebeden, hier en overal,  
en geleide u tot het eeuwig leven.         A: Amen 
 

Pr. Zegene u de almachtige God, 
Vader, Zoon en heilige Geest. Amen. 

 

Pr. Ga in vrede.        
A: Wij danken God. 


