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Openingslied: Kom tot ons, de wereld wacht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begroeting en inleiding  
 
 
De 2de adventskaars wordt aangestoken 
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Schuldbelijdenis 

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 

Kyrie, eleison Heer, ontferm U  
Christe, eleison Christus, ontferm U  
Kyrie, eleison Heer, ontferm U  
 
 
Gebed bij de opening van de schrift 
 
 
Eerste lezing: Jesaja 11,1-10 

In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï, een scheut 
aan zijn wortels zal vruchten dragen. De geest van de Heer zal op hem 
rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en 
heldenmoed, de geest van liefde en vreze des Heren, en deze vreze des 
Heren zal hij uitstralen. Hij zal geen oordeel vellen naar uiterlijke schijn, 
geen uitspraak doen op grond van geruchten. De kleinen zal hij recht 
verschaffen, een eerlijk vonnis spreken over de geringsten der aarde, 
maar de uitbuiter zal hij striemen met de gesel van zijn mond en de 
boosdoener doden met de adem van zijn lippen. Gerechtigheid wordt de 
gordel om zijn heupen, onkreukbaarheid de band om zijn lenden.  
Dan huist de wolf bij het lam, vlijt de panter zich neer naast het geitje, 
grazen tezamen het kalf en het leeuwenjong, een kleuter kan ze weiden! 
Koe en berin hebben vriendschap gesloten, hun jongen liggen naast 
elkaar, en de leeuw vreet hooi met het rund. De zuigeling speelt bij het 
hol van de adder, en het kleine kind steekt zijn handje in het nest van de 
slang! Dan zondigt niemand meer, doet niemand meer kwaad op heel 
mijn heilige berg, maar zal de gehele aarde vervuld zijn met   
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liefde tot God, zoals de zeebodem bedolven is onder het water. Op die 
dag zal de wortel van Isaï opgericht staan als banier voor de volken: alle 
naties zullen naar hem toestromen. En zijn troon zal luisterrijk zijn! 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God.  
 
 
Tussenzang: Psalm 25 
 
 
 
 
 
 
Richt mij, Gij zijt de God die mij redt 
en op U wacht ik een leven lang. Refrein 
 
Herinner U, hoe Gij barmhartig zijt geweest, 
hoe een en al liefde van meet af aan.  Refrein 
 
Goede en betrouwbare God, 
wie afgedwaald is, wijst Hij de weg. Refrein 
 
Arme en ootmoedige mensen 
spoort Hij aan zijn weg te houden. Refrein 
 
Alle wegen van God zijn liefde en trouw voor 
wie bewaren het woord van zijn verbond. Refrein 
 
 
Tweede lezing: Romeinen 15,4-9 

Broeders en zusters, alles wat eertijds werd opgeschreven, werd 
opgetekend tot onze lering, opdat wij door de volharding en de 
vertroosting die wij putten uit de Schrift, in hoop zouden leven. God, die 
de volharding en de vertroosting schenkt, verlene u ook eensgezindheid 
in de geest van Christus Jezus, opdat gij één van hart en uit één mond 
de God en Vader van onze Heer Jezus Christus moogt verheerlijken. 
Aanvaardt daarom elkander als leden van één gemeenschap, zoals ook 
Christus ons in zijn gemeenschap heeft opgenomen, ter ere Gods. Ik   
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bedoel dit: terwille van Gods trouw is Christus dienaar geweest van het 
Joodse volk, om de beloften aan de aartsvaders waar te maken; maar 
de heidenen moeten God verheerlijken om zijn erbarming, volgens het 
woord van de Schrift: 'Daarom zal ik U loven onder de heidenen en uw 
naam met psalmen prijzen.' 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 
 
Tussenzang: Alleluia  
 
 
 
 
 
 
Bereid de weg van de Heer, maakt zijn paden recht,  
en heel de mensheid zal Gods redding zien. Refrein 
 
 
Evangelie: Matteüs 3,1-12 

In die tijd trad Johannes de Doper op en predikte in de woestijn van 
Judea: 'Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij. Deze toch is het 
die de profeet Jesaja bedoelde, toen hij zei: Een stem van iemand die 
roept in de woestijn: bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden 
recht.' Johannes nu droeg een kleed van kameelhaar en een leren 
gordel om zijn lenden. Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde 
honing. Toen trok Jeruzalem, Judea en heel de Jordaanstreek naar hem 
uit en zij lieten zich door hem dopen in de rivier, de Jordaan, terwijl zij 
hun zonden beleden. Maar toen hij vele Farizeeën en Sadduceeën zag 
komen om gedoopt te worden, sprak hij tot hen: 'Adderengebroed, wie 
heeft u voorgespiegeld, dat ge de dreigende toorn kunt ontvluchten? 
Brengt liever vruchten voort die passen bij bekering en neemt niet een 
houding aan alsof ge bij uzelf zegt: Wij hebben Abraham tot vader! 
Waarachtig, ik zeg u dat God de macht bezit voor Abraham uit deze 
stenen kinderen te verwekken! Reeds ligt de bijl aan de wortel van de 
bomen. Elke boom dus die geen goede vrucht draagt, wordt omgekapt 
en in het vuur geworpen. Ik doop u met water, opdat ge u zoudt bekeren. 
Maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik, en ik ben niet waardig Hem   
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van zijn sandalen te ontdoen. Hij zal u dopen met de heilige Geest en 
met vuur. De wan heeft Hij in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer grondig 
zuiveren; zijn tarwe zal Hij in de schuur verzamelen, maar het kaf 
verbranden in onblusbaar vuur.   
 

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. 
 
 
Voorbede en misintenties – de intentiekaars wordt aangestoken 

 
 
 
Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel,  
 
 Er wordt niet gecollecteerd.  
 U kunt uw gaven via de  
 GIVT app doneren of 
 in de collectemandjes 
 bij het verlaten van de kerk.  
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Offerandelied: 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: We 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: 
 
Sanctus en Benedictus  

Sanctus, sanctus, sanctus Heilig, heilig, heilig de Heer, 
Dominus Deus Sabaoth. de God der hemelse machten. 
Pleni sunt caeli et terra Vol zijn hemel en aarde 
gloria tua. van Uw heerlijkheid. 
Hosanna in excelsis. Hosanna in den hoge. 
Benedictus qui venit Gezegend Hij die komt 
in nomine Domini. in de naam des Heren. 
Hosanna in excelsis. Hosanna in den hoge. 
 
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met ons 
op weg, en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons wanneer uw 
Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met 
brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor 
ons de Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood.  
 
Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en 
deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van 
zijn lichaam en zijn bloed.  
 
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en 
sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn 
leerlingen terwijl Hij 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 de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij 
gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening 
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het 
lijden en de dood gegaan, en, tot nieuw leven opgewekt, is Hij 
ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en 
erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed 
vergoten opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend en 
begaanbaar zij.  
 
Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons 
met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed en 
laat ons één worden in liefde en geloof, verbonden met onze paus 
Franciscus en onze bisschop Johannes.  
 
Maak onze ogen open voor alle nood en leg woorden in onze mond om 
wie zich eenzaam en verloren voelen, te troosten in uw Naam. Maak ons 
vindingrijk en moedig om broederlijk bij te staan al wie berooid zijn en 
verdrukt. Maak uw kerk tot een huis van waarheid die bevrijdt, van 
gerechtigheid die vrede schept, van hoop die alle angst verdrijft. 
 
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van 
Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij 
alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis.   
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En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar 
plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange 
hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid.  
 
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de 
Maagd en Moeder Gods, met uw apostelen en martelaren, en al de 
anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen 
door Jezus Christus, 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: Dona nobis pacem 
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Agnus Dei 

Agnus Dei, Lam Gods, dat wegneemt 
qui tollis peccata mundi, de zonden der wereld, 
miserere nobis. (2x) ontferm U over ons. (2x) 
Agnus Dei, Lam Gods, dat wegneemt 
qui tollis peccata mundi, de zonden der wereld, 
dona nobis pacem. geef ons de vrede. 
 
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. 
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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. 

 
 
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. 
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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: Verwacht de komst des Heren 
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Bezinning 

 
 

 


