Voorganger: pastor Eli Stok
Lector: Jack Reijmers
Cantores: Jack Reijmers, Paul Dresmé
Organist: Hans Meijer

Tweede lezing: Gal., 4, 4-7
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.

Opening-orgelspel: (Maria die zoude naar
Bethlehem gaan)

Lied: Nu zijt wellekome
gezongen door de cantores

Kruisteken en begroeting

Evangelie Lc., 2, 16-21
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.

Eucharistieviering Adelbertkerk Delft
Nieuwjaarsdag 1 januari 2021
Octaafdag van Kerstmis
Heilige Maria, moeder van God

Kyrie: Laten wij roepen tot God onze Heer
gezongen door de cantors
Lofzang: Eer zij God in onze dagen
gezongen door de cantors
Openingsgebed

Liturgie van het Woord
Eerste lezing: Num., 6, 22-27
De Heer sprak tot Mozes: „Zeg aan Aáron 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.”
Psalm 67 gesproken
L God, wees ons barmhartig en zegen ons,
toon ons het licht van uw aanschijn;
Opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
in alle landen uw heil.
A God, wees ons barmhartig en zegen ons,
toon ons het licht van uw aanschijn;
L Laat alle naties van vreugde juichen
omdat Gij de volken rechtvaardig regeert
en alles op aarde bestuurt.
Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren.
A God geve ons zo zijn zegen
dat heel de aarde Hem vreest.

Overweging
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
Van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht,
ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader
en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen,
En omwille van ons heil
uit de hemel nedergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de maagd Maria,
en is mens geworden.
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Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus
en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag,
volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel:
Zit aan de rechterhand van de Vader.

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.
Amen.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden.
En aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest,
Die Heer is en het leven geeft;
Die voortkomt uit de Vader en de Zoon.

Vredeswens

die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene , heilige katholieke en
apostolische kerk.

Lied: Er is een kindetje geboren
gezongen door de cantors

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de
zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk. Amen

Mededelingen

Voorbede
Kind ons geboren, zoon ons gegeven
Gezongen door de cantors voor en na de
voorbeden
Acclamatie
(allen gesproken tussen de voorbeden)
A. Heer onze God,
wij bidden U, verhoor ons.

-----------------------------------------------------------------

Liturgie van de Eucharistie
Offerande

Lam Gods gezongen door de cantors
Communie

Slotgebed

Zegen
Slot orgelspel (Een ster ging op uit Israël)

Collecte
Aan het einde van ieder pad staat een mandje
waar u uw bijdrage in kunt doen.
De collecte is bestemd voor het functioneren van
de geloofsgemeenschap en het onderhoud van
het kerkgebouw.
U kunt ook een bijdrage overmaken op
bankrekeningnummer: NL 81RABO0146801113
t.n.v. RK Parochie St.Ursula inz.
Adelbertgemeenschap.
Vermeld: collecte.

Gebed over de gaven
Prefatie

Mededelingen

Heilig gezongen door de cantors
Eucharistisch Gebed
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,

Zondag zijn er weer vieringen in alle kerken op
de gebruikelijke tijden. De eucharistieviering in
de Adelbertkerk om 11.15 uur kan via de
livestream gevolgd worden.
Zaterdag 9 januari van 10.00 - 12.00 uur kan
iedereen weer oude kranten brengen naar de
papiercontainer voor de Franciscus & Clarakerk.
De opbrengst is voor de kerk.
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