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1 januari 2023, Maria, Moeder van God 

 

Zusters en broeders, op Nieuwjaarsdag viert de kerk het feest van Maria, de moeder van God.  

Als iedereen het nieuwe jaar begroet, begroeten we in de kerk het nieuwe begin van Gods verbond 

met ons. Als iedereen elkaar op straat en bij een bezoekje een spetterend Nieuwjaar wenst, zijn de 

lezingen in de kerk vol van zegen.  

De Eucharistieviering uit de Annakapel in Molenschot wordt op zondag 1 januari vanaf 10.00 

uur uitgezonden via een livestream. De viering kunt ook volgen via HalloGilzeRijen. 
 

Gebed 
In een wereld vol onzekerheid en dreiging is het een uitdaging en opdracht  

om het licht van de vrede brandend te houden. 

Maria, u hebt het mysterie van God in uw schoot gedragen. 

U weet wat het is om als een moeder dicht bij Gods geheim te leven. 

Bidt voor ons, want al uw kinderen verlangen naar dat mysterie. 

We zoeken allemaal naar vertrouwen, veiligheid en zekerheid. 

Christus, maak ons tot lichtdragers van uw evangelie, 

vandaag en alle dagen van het nieuwe jaar. 
 

Lezing uit het boek Numeri 
De Heer sprak tot Mozes: Zeg aan Aaron en zijn zonen: Als gij de Israëlieten zegent, doe het dan met 

deze woorden: Moge de Heer u zegenen en u behoeden. Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u 

spreiden en u genadig zijn! Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken! Als zij zo mijn 

naam over de Israëlieten uitspreken, zal Ik hen zegenen. 
 

 
 

Lezing uit de brief van Paulus aan de Galaten 

Broeders en zusters, toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn eigen Zoon, geboren uit 
een vrouw, geboren onder de wet om ons, slaven van de wet, vrij te maken zodat wij de rang kregen 

van zonen. En opdat ge zonen zijt, heeft God de Geest van zijn Zoon, die ’Abba, Vader!’ roept, in ons 

hart gezonden. Ge zijt dus niet langer slaaf maar zoon en als zoon ook erfgenaam en wel door toedoen 

van God. 

De Heer zegene en behoede u 
 

Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard, de baard van Aäron, 
en neervalt op de hals van zijn gewaad. 
psalm 133,2 

 

Het is goed en het is heerlijk 

om elkaar op deze dag te zien, 

om op deze avond samen te komen, 

het glas te heffen en elkaar geluk  

en voorspoed te wensen. 
 

Deze dag is goed  

als het warme brood op ons bord, 

als de zachte kaas, de noten en de honing, 

als de glans van je ogen 

en de kleur van je wangen. 

Deze dag is een zoete geur  

die wij met elkaar verspreiden. 
 

Deze dag is een zegen; 

een licht dat opgaat voor jou  

en voor de wereld, waarop jij leeft. 
 

Rob van Uden 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCacJG0GvH4bYADuZgf0A2Iw
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Lezing uit het heilig Evangelie volgens Lucas 

In die tijd haastten de herders zich naar Betlehem en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind, 

dat in de kribbe lag. Toen ze dit gezien hadden, maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was. 

Allen die het hoorden, stonden verwonderd over hetgeen de herders hun verhaalden. Maria bewaarde 

al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. De herders keerden terug terwijl zij God 

verheerlijkten en loofden om alles wat zij gehoord en gezien hadden; het was juist zoals hun gezegd 

was. Toen de acht dagen voorbij waren en men het kind moest besnijden, ontving het de naam Jezus, 

zoals het door de engel was genoemd voordat het in de moederschoot werd ontvangen. 
 

Vredeswens 
Christus wij noemen U de Prins van de Vrede. 

Wanneer we zien dat U ons aankijkt, krijgen we vertrouwen; 
door uw blik zullen mensen tot hun recht komen. 

Geef dat uw Koninkrijk van Vrede harten mag veroveren, 
dat regeringsleiders mogen knielen voor de Vrede, 
dat zij buigen voor uw beleid van barmhartigheid. 

Haal de armen uit hun isolement,  
geef ouderen een zetel van respect, 

geef verzwakten kracht in hun handen. 
Geef dat we elkaar herkennen als broeders en zusters. 

 

Zegenbede 

We bidden U, God,  

dat U ons wil bevestigen in de vrede en in alle goeds. 
Spreek in ons, werk in ons, vorm ons om  

tot mensen in het spoor van Jezus Christus. 

Mogen wij gezegend worden door de Vader, Zoon en heilige Geest 

opdat wij anderen tot zegen kunnen zijn. Amen. 

Goede wensen in een lied 
 

Mag ik jou tot zegen zijn, 
naast je lopen op de reis? 
Samen achter Jezus aan, 

gaan waar Hij ons wijst. 
Laat ons delen in zijn liefde, 

voor elkaar de minste zijn. 
Met elkaar het leven vieren, 
uitzien naar het koninkrijk. 

 

Mag ik jou tot zegen zijn, 
jou aanvaarden zoals Hij? 

Zoeken naar verbondenheid, 
dwars door alle strijd. 

Laat ons wijze woorden spreken, 

zwijgen als dat nodig is. 
Met elkaar een voorbeeld geven, 

leven als getuigenis. 
 

Laten wij tot zegen zijn 

voor de mensen om ons heen. 
Vol van liefde zoals Hij, 

open en gastvrij. 

Laat ons delen, laat ons geven, 
geven wat de ander mist. 
Elke stap is vol van leven, 

omdat Jezus bij ons is.  

Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. 

https://youtu.be/rmKUDNII75E 


