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Openingslied: O Heiland, open wijd de poort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
3e adventskaart wordt aangestoken 
 
Vaste gezangen komen uit: Lebuinusmis van Anton van Deursen  
 
Heer, ontferm U 

Heer, ontferm U  
Christus, ontferm U  
Heer, ontferm U  
 
Gebed bij de opening van de schrift  
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Eerste lezing: Sefanja 3,14-18a 

Sion, jubel van vreugde, juich, Israël, verheug u en wees blij, Jeruzalem, 
met heel uw hart! Het vonnis dat op u drukte, werd door de Heer vernietigd. 
Hij heeft uw vijand verjaagd. De Heer, de Koning van Israël, blijft bij u: nu 
hoeft gij geen onheil meer te vrezen! Op die  dag zal er tot Jeruzalem 
gezegd worden: Vrees niet, Sion, en laat uw handen niet verslappen. De 
Heer, uw God, is bij u als een reddende held. Uitermate verheugt Hij zich 
om u, door zijn liefde maakt Hij u nieuw; Hij jubelt om u van vreugde.  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
Antwoordpsalm: Jesaja 12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ik dank U, o Heer, Gij waart toornig op mij, 
maar nu schenkt Gij troost en vergeving. 
Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem, 
ik hoef geen onheil te vrezen. 
De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht, 
Hij toont zich mijn helper en redder.  Refrein 
 
Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn Naam, 
verkondigt de volken zijn machtige daden, 
maakt alom zijn grootheid bekend.  Refrein 
 
Zingt luid voor de Heer, die wonderen deed, 
laat heel de aarde het horen. 
Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont, 
want Israëls Heilige woont in uw midden. Refrein  
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Tweede Lezing: Filippenzen 4,4-7 

Broeders en zusters, verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt 
u! Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. 
Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en 
smeking, en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip 
te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
Halleluia  

 
 
 
 
 
De Geest des Heren is over mij gekomen; om aan armen de Blijde 
Boodschap te brengen. Refrein 
 
 
Evangelie: Lucas 3,10-18 

In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag: ‘Wat moeten wij doen?’ 
Johannes gaf hun ten antwoord: ‘Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen 
met wie niets heeft, en wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen.’ Er 
kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en ze vroegen hem: 
‘Meester, wat moeten wij doen?’ Hij zei hun: ‘Niet méér vragen dan voor u 
is vastgesteld.’ Ook soldaten ondervroegen hem: ‘En wij, wat moeten wij 
doen?’ Hij antwoordde: ‘Niemand uitplunderen, niemand iets afpersen, 
maar tevreden zijn met uw soldij.’ Omdat het volk vol verwachting was en 
iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde, of hij niet de Messias 
zou zijn, gaf Johannes aan allen het antwoord: ‘Ik doop u met water, maar 
er komt iemand die sterker is dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn 
sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur. 
De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer grondig te zuiveren en zijn 
tarwe te verzamelen in de schuur, maar het kaf zal Hij verbranden in 
onblusbaar vuur.’ Zo en met nog vele andere vermaningen verkondigde 
Johannes aan het volk de Blijde Boodschap. 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God  
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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 eeuwig leven. Amen. 
 
 
Voorbede en intenties – de intentiekaars wordt aangestoken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel. 
 
 Er wordt niet gecollecteerd.  
 U kunt uw gaven via de  
 GIVT app doneren of in het  
 offerblok bij het verlaten  
 van de kerk. 
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Lied: O kom, o kom Emmanuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
 
Eucharistisch gebed 

P: De Heer zal bij u zijn.  A: De Heer zal u bewaren. 
P: Verheft uw hart.  A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
P: Brengen wij dank aan A: Hij is onze dankbaarheid  

de Heer, onze God.  waardig.  
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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: 
 
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. 
 
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot 
leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, 
onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. 
Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten, 
hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de 
zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om 
Hem. 
 
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht 
van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden van uw 
veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de 
wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.  
 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft 
Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God, 
zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan 
zijn leerlingen gegeven met de woorden: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 

WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
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Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak 
de zegen en het dankgebed, reikte hem over 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze 
Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en 
de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan: het levende 
brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst 
in heerlijkheid.  
 
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. 
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, 
verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons 
elkaar nabij.  
 
Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. 
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele 
wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop 
Johannes en aan allen die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld.  
 
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats innemen in 
ons hart, en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan.  
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Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, 
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen ter 
wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw 
barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank door 
Jezus, uw Zoon, onze Heer.  
 
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 
 
 

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. 
 
 
Communie  
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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. 
 
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. 
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Slotgebed 
 
Mededelingen 
 
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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Bezinning  

 
 

 


