
NAAMGEVING EN BESNIJDENIS VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS
ZONDAG 1 JANUARI ANNO DOMINI 2023

CHRISTUS IN MAJESTEIT
PRIORIJ VAN CLUNY IN ROZIER-CÔTES-D’AUREC (LOIRE)



INTREDE
KLOKGELUI
ORGELSPEL 
STILTE De kaarsen worden aangestoken

Allen gaan staan
INTROITUS
a. LIED 8A

v. In de + naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest

a. Amen.
v. In de Naam van Jezus 
a. zal alle knie zich buigen
v. en alle tong zal belijden:
a. Jezus Christus is Heer
v. Hoe heerlijk is uw Naam op de ganse aarde
a. als Gij verschijnt in majesteit 
v. Onze hulp is in de Naam van de HEER

a. die hemel en aarde gemaakt heeft.

GEBED VAN TOENADERING
v. Laten wij onze schuld belijden

in vertrouwen op Gods barmhartigheid.
a. Voor U belijden wij, almachtige God,

voor heel uw kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben,
in gedachte, woord en daad,
in het kwade dat wij gedaan hebben,
en in het goede dat wij hebben nagelaten.
Ontferm U over ons, vergeef ons onze zonden,
en geef dat wij U mogen dienen;
vernieuw daartoe ons leven door Christus, onze Heer.

v. De almachtige en barmhartige God
zij ons genadig,+ vergeve onze zonden
en geleide ons tot het eeuwige leven.
 a. Amen



Het oude jaar vraagt: wat wil je meenemen, wat wil je 
achterlaten, hoe wil je veranderen? En dan komt het nieuwe 
jaar, met eigen plannen, en dat is hoopvol. Tegen de 
onverschilligheid van de tijd kunnen we liefdesbrieven schrijven, 
bevriend raken met dode schrijvers, beter naar de dieren 
luisteren, bij iemand gaan zitten om diegene te troosten, 
wandelen om het land te leren kennen met je voeten, bomen 
planten of tenminste laten staan , grappen maken. 
Het nieuwe jaar vraagt speciaal naar jou. 

Uit een column van Eva Meijer (NRC, 20/12)

LIED 511  1, 5 voorzang, 3 orgel, 2,4,6,7 Allen

GEBED VAN DE ZONDAG
v. De Heer zij met u
a. Ook met u zij de Heer  (gezongen)
v. Gij hebt ons, hemelse Vader,

uw enige Zoon op aarde gegeven
en hem onder ons doen wonen.
Laat ons, die Gij hebt aangenomen
tot kinderen van uw Liefde,
alle dagen worden vernieuwd
met uw heilige Geest, die levend maakt.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen,

a. amen.  
allen gaan zitten 

HEILIGE SCHRIFT

THORA NUMERI 6,22-27
l. U loven wij, o God
a. in eeuwigheid. Amen. 
a. LIED 415



EPISTELLEZING: HANDELINGEN 4,8-12
v. Zo spreekt de Heer
a. Wij danken God.

allen gaan staan
v. Hoort het heilig Evangelie.
1. voorzang; 2. allen  

EVANGELIELEZING: LUCAS 2,21  

v. Woord van de Levende God. 
ACCLAMATIE  (GEZANG 221  BUNDEL ’38 )

1. Schoonste Heer Jezus,
     Heer aller sferen,
     Zoon van God, Maria's Zoon,
     U wil 'k beminnen,
     U wil ik eren,
     Gij mijner ziele vreugd en kroon.

2. Schoon is de maanglans,
     schoner het zonlicht
     en de sterren altemaal.
     Jezus straalt schoner
     Jezus straalt reiner,
     dan 't eng'lenheir in 's hemels zaal.

3. Hemelse schoonheid,
    schoonheid der aarde
    vinden w' in uw schoonheid weer;
    mij is geen waarde
    hoger op aarde,
    dan Gij alleen, mijn schoonste Heer!

              allen gaan zitten
VERKONDIGING
besloten met:
v. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
a. Amen.

Orgelspel 
Lied 943 vers 1, 3, 5 voorzang, rest allen



GAVEN en GEBEDEN
MEDEDELINGEN

INZAMELING VAN DE GAVEN  
Bestemming: 1. Diaconie; 2. Stichting Vluchteling
ORGELSPEL  

GEBED OVER DE GAVEN  
v. Aanvaard deze gaven, Heer. 

Geef dat wij voor U mogen leven 
als mensen die door uw Geest gedreven worden
om uw Naam te verheerlijken.
Door Christus, onze Heer. 

a. Amen

DANKGEBED en VOORBEDE
De intenties worden telkens besloten met:
v: Zo bidden wij: 
a. acclamatie: Lied 367d    Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison
stil gebed
v. Gezegend zij uw Naam, Heer, onze God,

voor altijd en eeuwig,
door Jezus Christus, onze Heer.

Gebed des Heren
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen.



ZENDING EN ZEGEN

SLOTLIED  Lofzang van Simeon

ZEGEN  beantwoord met Amen (driemaal, gezongen)
Orgelspel

UITGANGSCOLLECTE 
bestemd voor deze gemeente

Aansluitend op deze dienst bent u van harte welkom in huis 
Mariëndal voor een kop koffie, thee of limonade.
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