
 
 

Vierde zondag van de Advent 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Een teken 
 

Zondag 18 december 2022  



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 

Openingslied: Al wie dolend 
 

 
 
Begroeting en inleiding 
 
De 4e adventskaars wordt aangestoken 
 
De kinderen worden uitgenodigd voor het Adventsproject 
 
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.  
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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 7, 10-14  

In die dagen sprak Jesaja tot Achaz: ‘Vraag de Heer, uw God, om een 
teken, hetzij hoog aan de hemel of diep in de hel.’ Maar Achaz 
antwoordde: ‘Ik vraag niet om een teken; ik wil de Heer niet op de 
proef stellen.’ En Jesaja sprak: ‘Luister dan, Huis van David, is het u 
niet genoeg mensen te ergeren, dat gij ook mijn God tot ergernis wilt 
zijn? Daarom geeft de Heer u ook ongevraagd een teken: Zie, de 
jonge vrouw zal ontvangen en een zoon baren, en zij zal hem noemen 
“Immánuël”, “God-met-ons”.‘ 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
Antwoordpsalm 24

 
 
Aan God hoort de aarde en al wat er op is,  
de aardschijf en al wat daar woont.  
Want Hij heeft haar op het water gegrondvest,  
haar vastgelegd op de zee.  
  



5 

 

Wie zal beklimmen de berg van de Heer,  
wie in zijn heiligdom staan?  
Die rein is van handen en zuiver van hart,  
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is.  
 
Hij zal door de Heer gezegend worden,  
beloond door God, zijn verlosser.  
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,  
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God. 
 
 
Tweede lezing: Romeinen 1, 1-7 

Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus, door Gods roeping 
apostel, bestemd voor de dienst van het evangelie dat God eertijds 
door zijn profeten in de heilige geschriften heeft aangekondigd. Het is 
de boodschap over zijn Zoon, die naar het vlees geboren is uit het 
geslacht van David, die naar de heilige Geest is aangewezen als Zoon 
van God door Gods machtige daad, door zijn opstanding uit de doden, 
Jezus Christus onze Heer. Door Hem heb ik de genade van het 
apostelschap ontvangen, om ter ere van zijn naam onder alle volken 
mensen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof. Ook gij 
hoort bij hen, geroepen als gij zijt door God tot de gemeenschap van 
Jezus Christus. Ik zend mijn groeten aan u allen in Rome: God heeft 
u lief en riep u tot zijn heilige gemeente. Genade en vrede voor u 
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus! 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
Alleluia 
 

 
 
Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. 
En men zal Hem de naam Immanuël geven: God met ons.   Refrein 
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Evangelie: Mattteüs 1, 18-24 

De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze: Toen zijn 
moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen 
samenwonen, zwanger van de heilige Geest. Omdat Jozef, haar man, 
rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij 
erover in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, 
verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem 
sprak: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, 
tot u te nemen:  het kind in haar schoot is van de heilige Geest. Zij zal 
een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal 
zijn volk redden uit hun zonden.’  Dit alles is geschied, opdat vervuld 
zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt: 
‘Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, 
en men zal hem de naam Immánuel geven.’ Dat is in vertaling: God 
met ons. Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer 
hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich.   

 
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 misintenties – de intentiekaars wordt aangestoken 

 
 
Intermezzo: – Gereedmaken van de Tafel  
 
  Er wordt niet gecollecteerd.  
  U kunt uw gaven doneren 
  in de collectemandjes 
  bij het verlaten van de kerk. 
 
 
Offerandelied: Gabriëls message 
 
The angel Gabriel from heaven came. 
His wings as drifted snow, his eyes as flame; 
‘All hail’, said he, ‘thou lowly maiden Mary’. 
Most highly favour’d lady, Gloria! 
 
‘For known a blessed Mother thou shalt be. 
All generations laud and honour thee. 
Thy Son shall be Emmanuel, by seers foretold’. 
Most highly favour’d lady, Gloria! 
 
Then gentle Mary meekly bowed her head, 
‘To me be as it pleaseth God’, she said.  
‘My soul shall laud and magnify his holy name’.  
Most highly favour’d lady, Gloria! 
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Of her, Emmanuel, the Christ, was born. 
In Bethlehem, all on a Christmas morn’. 
And Christian folk throughout the world will ever say: 
‘Most highly favour’d lady Gloria!’ 
 
Vertaling: Gabriëls boodschap. 

De engel Gabriël daalde uit de hemel neer. 
Met sneeuwwitte vleugels en schitterende ogen; 
‘Wees gegroet"  zei hij, "gij nederige maagd Maria’. 
Meest begenadigde vrouw, Gloria! 
 
‘Gij zult gekend zijn als een gezegende Moeder. 
Alle generaties prijzen en eren u. 
Uw Zoon zal "God met ons" heten, zoals door profeten voorspeld’. 
Meest begenadigde vrouw, Gloria! 
 
Toen boog de lieflijke Maria ootmoedig haar hoofd. 
‘Aan mij zal gebeuren zoals het God behaagt’ zei ze. 
‘Mijn ziel zal Zijn heilige naam prijzen en verheerlijken’. 
Meest begenadigde vrouw, Gloria! 
 
Uit haar werd, op een kerstmorgen in Bethlehem, 
Emmanuel, de Christus, geboren. 
En Christenen over de gehele wereld zullen voor altijd zeggen: 
‘Meest begenadigde vrouw, Gloria!’ 

 
 
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.  
 
Profeten hebben Hem geschouwd en Hem voorzegd; een vrouw, die 
maagd en moeder was, heeft Hem gedragen; Johannes heeft 
verkondigd dat Hij komen zou, en Hem herkend en aangewezen toen 
Hij eenmaal was gekomen. Hij zelf ontsteekt in ons de vreugde en de 
kracht om toe te leven naar de dag van de geboorte. Laat Hij ons 
vinden, waakzaam, biddend, vol van dat geheim, zingend van alle 
grote dingen, die Hij heeft gedaan.  
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 van 
gloria tua.    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. 
 
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. 
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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.  
 
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.  
 
 
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. 
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Vredewens: Dona nobis pacem. 

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: Cantique de Jean Racine – Gabriel Fauré 
 
Verbe égal au Très-Haut notre unique espérance, 
Jour éternel de la terre et des cieux 
De la paisible nuit nous rompons le silence, 
Divin Sauveur, jette sur nous les yeux. 
  
Répands sur nous le feu de ta grâce puissante, 
Que tout l’enfer fuie au son de ta voix, 
Dissipe le sommeil d’une âme languissante 
Qui la conduit à l’oubli de tes lois! 
 
O Christ sois favorable à ce peuple fidèle, 
Pour te bénir maintenant rassemblé; 
Reçois les chants qu’il offre à ta gloire immortelle, 
Et de tes dons qu’il retourne comblé. 
 
Vertaling 

Woord van de Allerhoogste, ons enige verlangen, 
O eeuwig licht van de aarde, hemel en heelal, 
In de vredige nacht komen wij met gezangen, 
Goddelijke Heiland, richt uw oog op ons al.  
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Ontbrand in ons uw heilige vuur, 

dat heel de onderwereld wijkt voor uw woord. 

Wek de smachtende ziel op ’t juiste uur 

dat hij zich niet verslaapt en uw wet heeft gehoord. 

O Christus wees uw trouwe volk gunstig gezind, 
wij zijn hier vandaag bijeen om u te eren; 
Ontvang ons gezang voor uw eeuwig bewind, 
dat het vol van uw gaven terug moge keren. 

 
De kinderen komen terug in de kerk 

 
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 het 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.  
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Slotlied: O kom, o kom Emmanuël couplet 1-3-5 
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Bezinning 

 

Om als mens geboren te worden, had de Zoon van God ook een man 
nodig, wiens liefde zich zou terugtrekken. Jozef kan geen ogenblik 
twijfelen aan zijn tedere liefde voor Maria. Maar God wou dat die liefde 
nog groter werd. Zij moest het ganse mysterie van Maria kunnen 
omhelzen, zo dicht bij het mysterie van God.  
Van Jozef wordt niet verlangd dat hij minder zou liefhebben, maar 
meer: een liefde die stil kan worden, zich weerhouden, die ingetogen 
wijkt voor de ander, ook al begrijpt zij het niet, een liefde die zich kan 
terugtrekken om het Maria mogelijk te maken haar volle maat te 
bereiken; een liefde die, in de volle zin van het woord, de ander kan 
aanbidden. Voor Jozef was Maria aanbiddelijk: wat in haar geboren 
was kwam immers van de heilige Geest. (…) een plaatsvervangende 
vader, een vader die zich terugtrekt? Zijn er wel andere vaders 
mogelijk op aarde, en die terzelfder tijd echte vaders zouden zijn? Dat 
wil zeggen: die aan hun kind kunnen geven dat het zich vrij ontplooit 
en groeien mag naar totale autonomie? En een liefde die zich 
terugtrekt. Bestaat er echter hier beneden een andere liefde die haar 
volle maat bereikt, dan een liefde die zich uiteindelijk neerbuigt voor 
de ander om in hem het geheim van God te aanbidden?  
 
André Louf 
 
 
 
 
Liefde 
 
Vreugde is geen deugd 
Maar een effect van de liefde 
 
Titus Brandsma 
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