
Nieuwjaar is durven geloven  
dat het morgen anders is dan vandaag, 
is durven geloven dat dit schip van de aarde  
een bestemming heeft 
en gedragen wordt op de oneindigheid van Gods liefde. 
Nieuwjaar is – even maar – de handen vouwen 
en die oneindigheid voelen, en zeggen: 
“In Gods naam… wij varen!” 

 
Gebed 

 
God en Vader, 
met hoop en vertrouwen  
beginnen we aan het nieuwe jaar. 
Help ons om zoals Maria ja te zeggen  
en ons leven aan U toe te vertrouwen. 
Open onze ogen en ons hart  
voor elke mens die we zullen ontmoeten. 
Geef ons Uw kracht om elkaar niet los te laten  
in de moeilijke uren van dit nieuwe jaar.  
We vragen het U door Christus Uw zoon en onze Heer. Amen 

 
Zegen 

 
Mijn wens is dat je minstens elke dag... 
één fijn moment mag beleven, 
 
Mijn wens is... 
dat je minstens één mens mag hebben bij wie je geborgen bent, 
in wie je vertrouwen stelt, bij wie je thuis kunt zijn. 
 
Mijn wens is... 
dat je minstens één mens gelukkig mag maken, 
door je spreken, je luisteren en je goedheid, je aanwezigheid, je 
vriendschap... 
 
Zegene u daartoe de algoede God,  
Vader, Zoon en heilige Geest. Amen 
 
 

 
Moeder Gods 1 januari 2021 

 
Vragen we Gods zegen  
over het nieuwe jaar, over onszelf, onze familie,  
onze gemeenschap, onze samenleving en de wereld.  
Laten we 2021 met hoop en vertrouwen inzetten hopende dat 
het COVID-virus zal verdwijnen.  
Laten we ook zorg dragen voor elkaar daarbij. 
 
vandaag legt God een nieuw jaar in onze open handen,  
een nieuwe toekomst als een opdracht om,  
met al wat we aan mogelijkheden ter beschikking hebben,  
er iets goeds van te maken. 
Op Nieuwjaar viert de Kerk ook het feest van de Moeder Gods,  
zij die door God uitverkoren werd als moeder voor zijn Zoon. 
Ze is ook onze moeder.  
Maria speelt een unieke rol in de geschiedenis van God met de 
mens. Door haar ja-woord kon Gods redding in Jezus  
werkelijkheid worden. Ook vandaag gaat zij ons voor in het  
geloof dat God bevrijding brengt en ons tot zijn kinderen maakt.  
Maria, de Moeder Gods, gaat met ons mee op die weg,  
elke dag van het nieuwe jaar. 

 
Gebed 

 
God en Vader, we vragen om uw zegen over dit nieuwe jaar. 
Onze namen staan geschreven in de palm van Uw hand.  
Blijf ons ook in het nieuwe jaar nabij met uw liefde en trouw  
in goede en kwade momenten.  
Zegen ons opdat we ook andere mensen  
in uw naam tot zegen kunnen zijn. 
We vragen het u door Christus onze Heer. Amen. 

 



Lezing 
 
Num 6,22-27 
 
God zelf leert aan de priesters hoe ze in hun gebed namens de 
gemeenschap God mogen aanroepen en Hem vragen om zijn 
kracht en zijn zegen.  
 
De Heer sprak tot Mozes : 
“Zeg aan uw broer Aäron en aan zijn zonen : 
als ge de Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden : 
Moge de Heer u zegenen en beschermen op al uw wegen . 
Moge de Heer u de trekken geven van zijn gelaat, 
u vervullen met goedheid en liefde en uw geluk bewerken. 
Moge de Heer zijn aangezicht naar u keren en vrede schenken. 
Als zij zo mijn naam over de Israëlieten uitspreken  
zal ik hen zegenen. “ 
 

Evangelie  
 

Lucas. 
 
In die tijd haasten de herders zich naar Betlehem 
en vonden Maria en Jozef 
en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag . . 
Toen zij dit gezien hadden, vertelden zij wat over dit kind gezegd 
was . Allen die het hoorden, 
stonden verwonderd over het verhaal van de herders . 
Maria bewaarde al deze woorden in haar hart 
en overwoog ze  bij zichzelf . 
De herders keerden naar hun kudde terug, 
terwijl ze God loofden en verheerlijkten 
om alles wat zij gehoord en gezien hadden . 
Het was juist zoals hun gezegd was . 
Acht dagen later werd het kind besneden 
en kreeg het de naam Jezus, 
zoals de engel had gezegd 
toen hij aan Maria zijn geboorte aankondigde . 
 

Voorbeden 
 
Laat ons bij het begin van dit nieuwe jaar,  
op voorspraak van Maria, wiens feest wij vandaag vieren,  
bidden om Gods kracht en zegen. 

Geef ons uw kracht  
dat wij in dit nieuwe jaar voor elkaar een zegen zouden zijn.  
Dat wij luisteren naar elkaars verhaal  
en elkaar dragen doorheen goede en lastige dagen.  
 
Beziel ons met uw liefde dat we in dit nieuwe jaar over de  
grenzen van onze parochies heen met velen samenwerken in 
dienst van de kerk en de samenleving.  
Dat we een hartelijke gemeenschap vormen waarin Gods liefde 
en trouw voor mensen concreet zichtbaar wordt.  
 
Geef ons uw barmhartigheid dat wij in dit nieuwe jaar een zegen 
zouden zijn voor mensen die ernstig ziek zijn,  
voor mensen die verdriet hebben  
en voor hen die door omstandigheden minder kansen kregen  
om gelukkig te leven.  
Dat zij Gods liefde ervaren in onze aandacht en zorg voor hen.   
 
Wees gegroet Maria… 
 

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. Amen. 
 

Bezinning 
 
Nieuwjaar is de smalle loopplank tussen verleden en toekomst, 
tussen het vertrouwde en het onbekende, 
tussen de kade en het schip, 
tussen de haven en de zee. 
 
Nieuwjaar is inschepen, 
niet als toeristen voor een cruise, maar als bemanning 
om met vele anderen het schip varend te houden, 
op koers naar zijn bestemming. 
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