Eerste zondag van de Advent

Onverwacht!
Zondag 29 november 2020

Vaste gezangen komen uit de zeventiende mis.
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We zingen naar de viering toe: Introïtus
Ad te levavi animam meam:
Deus meus, in te confido,
non erubescam.
Neque irrideant me inimici mei,
etenim universi qui te
exspectant non confundentur.
Vias tuas, Domine, demonstra
mihi: et semitas tuas edoce me.

Tot U richt ik mijn geest, mijn
God, op U vertrouw ik; beschaam
mij niet. Laat niemand die tegen
mij is, de spot met mij drijven,
want alwie naar U uitziet, zal niet
worden teleurgesteld.
Wijs mij, Heer, uw wegen
en leer mij uw paden kennen.

Begroeting en inleiding

Schuldbelijdenis
A: Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd
heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld,
door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de
heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u
broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God.
P: Moge…..
A: Amen.

Kyrie

Gebed bij de opening van de schrift
Eerste lezing: Jesaja 63,16b-17.19b; 64,3b-8
Gij, Heer, zijt onze Vader, Gij onze Verlosser en uw Naam is eeuwig!
Waarom, Heer, liet Gij ons van uw wegen afdwalen, zodat ons hart
verstokt werd en U niet meer vreesde? Keer U weer tot ons omwille
van uw dienaren. Omwille van de stammen die uw eigendom zijn.
Scheur toch de hemel open en daal af en de bergen zullen beven
voor uw aanblik.
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Gij alleen zijt God en Gij staat bij al wie op U durft hopen. Gij komt
hen tegemoet die met vreugde gerechtigheid beoefenen, die bij al
wat ze doen aan U denken!
Vertoornd waart Gij op ons maar wij volhardden in het kwaad: hoe
zouden wij ooit redding kunnen vinden? Wij waren allen als
onreinen, onze goede werken als kleding door stonden bevuild; als
bladeren zijn we afgevallen en de wind van onze zonden heeft ons
meegevoerd. Niemand die eraan dacht uw Naam aan te roepen, die
op U zijn vertrouwen durfde stellen: Gij had immers uw aangezicht
van ons afgewend en Gij had ons prijsgegeven aan onze zonden.
Toch zijt Gij, Heer, onze Vader; wij zijn het leem, Gij de boetseerder:
wij zijn slechts het werk van uw handen. Blijf niet eindeloos op ons
vertoornd, Heer, en wil onze ongerechtigheid niet voor altijd
indachtig zijn. Zie op ons neer: wij zijn uw volk!
Zo spreekt de Heer – Wij danken God
Graduale
Universi qui te exspectant,
non confundentur, Domine.
Vias tuas, Domine, notas fac
mihi:et semitas tuas edoce me.

Allen, die naar U uitzien, Heer,
worden niet teleurgesteld. Toon
mij, Heer, uw wegen en wijs
mij uw paden aan.

Tweede lezing: 1 Korintiërs 1,3-9
Broeders en zusters, genade en vrede voor u, vanwege God onze
Vader en de Heer Jezus Christus!
Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade die u in Christus
Jezus is gegeven. Want in Christus zijt gij, naarmate zijn getuigenis
bij u ingang vond, in ieder opzicht rijk begiftigd met alle gaven van
woord en kennis. Op dit punt komt gij niets te kort, terwijl gij vol
verwachting uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus
Christus. Hij zal u ook doen standhouden tot het einde zodat u geen
blaam treft op de dag van onze Heer Jezus. God is getrouw, die u
geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus
Christus.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.
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Alleluia
Alleluia, alleluia.
Ostende nobis, Domine,
misericordiam tuam: et salutare
tuum da nobis. Alleluia.

Alleluia, alleluia.
Toon ons, Heer, uw
barmhartigheid, en schenk
ons uw heil. Alleluia.

Evangelie: Marcus 13,33-37
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Weest op uw hoede, weest
waakzaam; want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is. Het is
ermee als met een man die in het buitenland vertoeft.
Bij het verlaten van zijn huis heeft hij aan zijn dienaars het beheer
overgedragen, aan ieder zijn taak aangewezen en de deurwachter
bevolen waakzaam te zijn. Weest dus waakzaam, want ge weet niet
wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds laat of midden in de
nacht, bij het hanengekraai of ’s morgens vroeg. Als hij onverwachts
komt laat hij u dan niet slapend vinden.
En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: weest waakzaam!’
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.
Verkondiging

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader, – Schepper van hemel en
aarde. – En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, – die
ontvangen is van de heilige Geest, – geboren uit de maagd Maria, –
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, – is gekruisigd, gestorven
en begraven, – die nedergedaald is ter helle, – de derde dag
verrezen uit de doden, – die opgestegen is ten hemel, – zit aan de
rechterhand van God, de almachtige Vader, – vandaar zal Hij komen
oordelen de levenden en de doden. – Ik geloof in de heilige Geest, –
de heilige katholieke kerk, – de gemeenschap van de heiligen; – de
vergeving van de zonden; – de verrijzenis van het lichaam; – en het
eeuwige leven. Amen.
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Voorbede en intenties – de intentiekaars wordt aangestoken
A: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel
Collecte

Offertorium
Ad te Domine, levavi animam
meam: Deus meus, in te confido,
non erubescam: neque irrideant
me inimici mei: etenim universi
qui te expectant,
non confundentur.

Tot U richt ik mijn geest, mijn
God, op U vertrouw ik; beschaam
mij niet. Laat niemand die tegen
mij is, de spot met mij drijven,
want alwie naar U uitziet, zal niet
worden teleurgesteld.

Bereiding van de gaven
P: Bidt, broeders en zusters …
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
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Eucharistisch gebed
P: De Heer zal bij u zijn.
P: Verheft uw hart.
P: Brengen wij dank aan de
Heer, onze God.

A: De Heer zal u bewaren.
A: We zijn met ons hart bij de Heer.
A: Hij is onze dankbaarheid
waardig.

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd
en overal door Christus onze Heer.
Die, toen Hij eertijds kwam, kwetsbaar en klein, het werk van uw
genade heeft voltooid, en vlees geworden is en voor ons allen open
heeft gedaan die deur naar een geluk dat eeuwig duurt, een land dat
Hij beloofd heeft en ons geven zal. Nú nog zien wij allen naar die
toekomst uit, vol hoop en vastberaden; ooit zullen wij er binnengaan
en wonen, wanneer Hij komt in heerlijkheid voorgoed.
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan
voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol
vreugde:
Sanctus en Benedictus
Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij
alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft
Gij bezig U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en
talen; want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde
worden gebracht aan uw Naam.
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest,
en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon,
onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren.
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij brood en sprak
daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken.
Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT
VOOR U GEGEVEN WORDT.
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Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om
uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei:

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.
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw
rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst
en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig.
Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw kerk, en
wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U
verzoend hebt.
Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn
Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest opdat men ons
in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest.
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen
wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria,
de heilige maagd en moeder van God; met de heilige Jozef, haar
bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, en met allen die
in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden.
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen
door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij
met U worden verzoend.
Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof:
samen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en Johannes, onze
bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het
gelovige volk dat Gij U hebt verworven.
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Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede
God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief
waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw rijk.
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor
altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze
Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.
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.
A: Amen.
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,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
P: Verlos ons, Heer…
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen
Vredewens

Agnus Dei
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Communie
P: Zalig zij…
A: Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.
Communio
Dominus dabit benignitatem,
et terra nostra dabit
fructum suum.

De Heer zal ons goedheid
schenken en onze aarde zal
rijke vrucht dragen.

Rorate caeli
Refrein: Rorate Caeli de super, et nubes pluant justum
Dauwt, hemelen, uit den hoge en laat de wolken de gerechte
regenen.

Ne irascaris Domine, ne ultra
memineris iniquitatis: ecce civitas
Sancti facta est deserta, Sion
deserta facta est: Ierusalem
desolata est:domus sanctificationis
tuae et gloriae tuae, ubi
laudaverunt te patres nostri.
Slotgebed

Mededelingen
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Wees niet vertoornd, Heer,
gedenk niet langer onze zonden;
zie de stad van de Heilige is
verwoest, Sion ligt in Puin,
Jeruzalem is ontredderd; uw heilige
en luisterrijke stad, waar onze
vaderen U lof hebben gezongen.

Zending en Zegen
Moge de almachtige en barmhartige God
u heiligen en verlichten
door de komst van zijn eniggeboren Zoon,
wiens wederkomst wij verwachten,
en moge Hij u vervullen met zijn zegen.
A: Amen.
Moge Hij u in de strijd van dit leven
standvastig maken in het geloof,
blijmoedig door de hoop
en waarachtig in de liefde.
A: Amen.
Moge uw vreugde over de menswording van onze Verlosser
volkomen worden, als Hij wederkomt in heerlijkheid
om u het eeuwig geluk te schenken.
A: Amen.
Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
A: Amen.

Slotlied: Nu daagt het in het oosten
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