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Openingslied: O Heiland, open wijd de poort 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Begroeting en inleiding 
 
De 1ste adventskaars wordt aangestoken 

 
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. 
 
Vaste gezangen uit: Sint-Jansmis – Rutger van Mazijk 
 
Heer, ontferm U 
 

Heer, ontferm U over ons.  
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
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Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste lezing: Jeremia 33,14-16 
 
Zo spreekt de Heer: Er komt een tijd dat Ik de belofte vervul die Ik aan 
Israël en Juda gedaan heb. Dan schenk Ik David een wettige 
afstammeling, die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die dagen 
wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. En de stad zal heten: Heer, 
onze gerechtigheid.  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 
Eerste tussenzang: “Christ’s Blessing” – Paul Leddington Wright  
 
The love of Christ enfold you,  
the light of Christ lead you,  
the peace of Christ fulfill you,  
the truth of Christ uphold you,  
the joy of Christ inspire you,  
the presence of Christ be with you always. 
 
 
Tweede lezing: 1 Tessalonicenzen 3,12-4,2 
 
Broeders en zusters, moge de Heer u overvloedig doen toenemen in 
liefde voor elkaar en voor alle mensen zoals ook mijn liefde uitgaat naar 
u. Hij sterke uw hart, zodat gij onberispelijk zijt en heilig voor het 
aanschijn van God onze Vader bij de komst van onze Heer Jezus met 
al zijn heiligen. Voor het overige, broeders en zusters, vragen en 
vermanen wij u in de Heer Jezus, dat gij de overlevering die gij van ons 
hebt ontvangen, de overlevering namelijk over een levenswandel die 
God welgevallig is, nog trouwer naleeft dan gij al doet. Gij kent de 
voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben.  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
Halleluja:  

Refrein: Halleluja, Halleluja, Halleluja… 
 

Heer, laat ons luis’tren naar dat, wat U ons zegt. 
Heer, laat ons luis’tren naar uw Woord.   Refrein  
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Evangelie: Lucas 21,25-28.34-36 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Er zullen tekenen zijn aan zon, 
maan en sterren en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren, 
radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De mensen zullen 
het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat 
overkomen. Want de hemelse heerscharen zullen in verwarring 
geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met 
macht en grote heerlijkheid. Wanneer zich dit alles begint te voltrekken,  
richt u dan op en heft uw hoofden omhoog want uw verlossing komt 
nabij. Zorgt ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van 
dronkenschap en de zorgen van het leven; laat die dag u niet 
onverhoeds grijpen als in een strik; want hij zal komen over alle mensen, 
waar ook ter wereld. Weest daarom altijd waakzaam en bidt dat gij in 
staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, 
en dat ge stand moogt houden voor het aangezicht van de 
Mensenzoon.’  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 
Overweging  
 
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. 
 
Voorbede en intenties – de intentiekaars wordt aangestoken 
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Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel 

 Collecte  
 Er wordt niet gecollecteerd.  
 U kunt uw gaven via de  
 GIVT app doneren of  
 bij het verlaten van de kerk. 
 
 
 
Lied: The advent of our God – Samuel Wesley (1766–1837) 

The advent of our God, 
Our Prayers must now employ, 
And we must meet Him on His road. 
With hymns of holy joy. 
 
The everlasting Son 
Incarnate deigns to be; 
Himself a servant’s form puts on  
To set His people free. 
Daughter of Zion, rise 
To meet the lowly King. 
Nor let thy faithless heart despise 
The peace He comes to bring. 
 
All Glory to the Son 
Who comes to set us free, 
With Father, Spirit, ever One, 
Through all eternity. 
 

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. A: De Heer zal u bewaren. 
P: Verheft uw hart. A: We zijn met ons hart bij de Heer. 
P: Brengen wij dank aan de  A: Hij is onze dankbaarheid 
 Heer, onze God.   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; nu 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: 
 
Heilig 
 
Heilig, heilig, heilig de Heer,  
de God der hemelse machten.  
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  
Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.  
Hosanna in den hoge. 
 
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. 
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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. 
 

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. 

 
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.   
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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. 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. 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 
 
 

Lam Gods  
 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons. (2x) 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
geef ons de vrede.
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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. 
 
 
Communielied: Rorate caeli 
 
 
 

 

Dauwt, hemelen, uit den hoge en laat de wolken de gerechte regenen. 

 

Ne irascaris Domine, ne ultra  Wees niet vertoornd, Heer, 
memineris iniquitatis: ecce civitas  gedenk niet langer onze zonden; 

Sancti facta est deserta, Sion zie de stad van de Heilige is 
deserta facta est: Ierusalem  verwoest, Sion ligt in puin,  
desolata est:domus sanctificationis Jeruzalem is ontredderd; uw heilige 
tuae et gloriae tuae, ubi  en luisterrijke stad, waar onze  
laudaverunt te patres nostri.   vaderen U lof hebben gezongen 
 
Peccavimus, et facti sumus   Wij hebben gezondigd, en zijn 
tamquam immundus nos, et  geworden als een onreine; daarom 
cecidimus quasi folium universi; zijn wij allen als een blad dat valt; 
et iniquitates nostrae quasi ventus onze zonden sleuren ons mee  
abstulerunt nos:abscondisti  als de wind; U heeft uw gelaat voor 
faciem tuam a nobis, et allisisti ons verborgen, en ons neerge- 
nos in manu iniquitatis nostrae. worpen in de macht van de zonden. 
 
Vide, Domine, afflictionem   Heer, zie neer op de ellende van, 
populi tui, et mitte quem   uw volk en zend die U beloofd heeft; 
missurus es: emitte Agnum   zend het Lam dat de aarde 
dominatorem terrae,   beheerst uit Petra in de woestijn 
de Petra deserti ad montem   naar de berg van Sions dochter, 
filiae Sion: ut auferat ipse   opdat Hij het juk van 
iugum captivitatis nostrae.   onze zonden wegneme. 
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Consolamini, consolamini   Troost u, troost u, mijn volk; weldra  
popule meus cito veniet salus  komt uw heil; waarom wordt gij  
tua: quare maerore consumeris: verteerd door smart? Waarom grijpt  
quia innovavit te dolor? Salvabo  steeds weer nieuwe droefheid u aan? 
te, noli timere, ego enim sum  Ik zal u verlossen; wil niet vrezen. 
Dominus Deus tuus, Sanctus  Ik ben immers de Heer, uw God, 
Israel, redemptor tuus.   de heilige van Israël, uw verlosser. 

 
 
Slotgebed  
 
 
Mededelingen 
 
 
Zending en zegen 
 
Vg. Moge de almachtige en barmhartige God u heilige en verlichten  

door de komst van zijn eniggeboren Zoon, 
wiens wederkomst wij verwachten, 
en moge Hij u vervullen met zijn zegen. 

Allen: Amen. 
Vg. Moge Hij u in de strijd van het dit leven  

standvastig maken in het geloof, 
blijmoedig door de hoop 
en waarachtig in de liefde. 

Allen: Amen. 
Vg. Moge uw vreugde over de menswording van onze Verlosser 

volkomen worden, als Hij wederkomt in heerlijkheid 
om u het eeuwig geluk te schenken. 

Allen: Amen. 
Vg. Zegene u de almachtige God, 

Vader, Zoon en heilige Geest. 
Allen: Amen. 
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Slotlied: De Heer verschijnt te middernacht!  
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Bezinning  
 

 
 
 

 


