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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied  WIJ ZOEKEN U ALS WIJ SAMENKOMEN 

 
 
2. Wij horen U in oude woorden, 

hopen dat wij uw stem verstaan, 
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden 
waarheid en leven, de bron van bestaan. 

 
3. Wij breken brood en delen het samen, 

hopen dat het wonder geschiedt, 
hopen dat wij op hem gaan gelijken 
die ons dit teken als spijs achterliet. 

 
4. Wij vragen U om behoud en zegen, 

hopen dat Gij ons bidden hoort, 
hopen dat Gij ons adem zult geven: 
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.  

 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 
L. ‘We beginnen vandaag aan een nieuw kerkelijk jaar.  

We bereiden ons voor op de komst van Jezus met Kerstmis.  
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En we kijken vooruit,  
naar zijn tweede komst aan het eind van de tijden.  
Om ons op de komst van Jezus voor te bereiden,  
is een goede focus nodig.  
Die focus wordt ons aangereikt in de lezingen van vandaag. 
We bidden dat we juist in deze adventstijd  
ons mogen openen voor Gods liefde en trouw 
en zijn wegen leren kennen door gebed, 
en liefde voor elkaar en voor alle mensen. 
Dat deze viering daaraan bij mag dragen. 
 
Bij het aansteken van de 1e kaars op de Adventskrans 
 
L. De eerste kaars brandt, een lichtje van hoop in het donker. 
 
Refrein: 

 
 
L. Luister volk, dat in het donker woont 

in licht en glorie zal de Heer verschijnen. 
Weet dat dan uw nacht ten einde is, 
de dageraad komt nader. 
Vervuld is de gerechtigheid in die dagen.         Refrein  
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Gebed om vergeving 
 
P. Alles wat ons hart bezwaart en gesloten houdt,  

alles wat onze blik verduistert,  
en wat ons verhindert ons te openen voor God,  
mogen wij voorleggen aan Hem.  
Laten wij bidden om vergeving en ontferming.  

 
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 de almachtige God zich over ons ontfermen  

onze zonden vergeven  
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.  
 

Heer ontferm u 
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Gebed 
 

God, Heer en Schepper, 
hemel en aarde hebt Gij gemaakt. 
De zon, de maan, de sterren: 
het is het werk van uw handen. 
Open onze ogen, opdat wij overal uw hand herkennen;  
dat wij waakzaam blijven totdat uw Zoon wederkomt,  
Jezus Christus, Messias. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Bij het openen van de Schriften 
 
L. Laten wij ons hart openen voor de woorden van de Schrift  

en voor de toekomst die ons daar wordt aangezegd.  
Nieuw leven in een land van gerechtigheid,  
nieuw leven in vrede en licht.  

 
Eerste lezing 
Uit de profeet Jeremia 33, 14-16 
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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. 

 
Woord van de Heer. 

A. Wij danken God. 
 
Tussenzang    
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Tweede lezing 
Uit de eerste brief ban de heilige apostel Paulus  
aan de christenen van Tessalonica  (3,12-42) 
 

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. 

 
 Woord van de Heer. 
 
A. Wij danken God. 
 

Acclamatie  MAAK ONS HART ONTVANKELIJK 
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Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens 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 ge in staat moogt 
zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, 
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en dat ge stand moogt houden  
voor het aangezicht van de Mensenzoon". 

 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
 
Acclamatie 

 
 
Overweging 
 
Lied  AVE MARIS STELLA (Edward Grieg) 

 

Ave, maris stella, 
Dei mater alma, 
Atque semper Virgo, 
felix coeli porta. 
 
Solve vincla reis: 
profer lumen caecis, 
mala nostra pelle, 
bona cuncta posce. 
 
Vitam praesta puram, 
iter para tutum, 
ut, videntes Jesum,  
semper collaetemur. 
 

Wees gegroet, sterre der zee, 
Voedende moeder van God, 
En altijd maagd, 
Gezegende poort naar de hemel. 
 
Verbreek de kluisters van de zondaars: 
Breng aan de blinden licht,  
Verdrijf bij ons het kwaad, 
Vraag van ons alle goeds. 
 
Geef ons een zuiver leven, 
Wijs veilig ons de weg, 
Die ons brengt tot bij Jezus, 
En ’t eeuwige geluk. 
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Sit laus Deo Patri,  
summo Christo decus, 
Spiritui Sancto;  
tribus honor unus, 
Amen. 
 

Geloofd zij God de Vader, 
Aan Christus alle lof, 
En aan de Geest, zo heilig, 
Eén eer voor alle drie. 
Amen. 

Geloofsbelijdenis 
 
P. Ik geloof in één God, de almachtige Vader,  
 
A. Schepper van hemel en aarde,  

van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
 
P. En in één Heer, Jezus Christus,  

eniggeboren Zoon van God,  
vóór alle tijden geboren uit de Vader. 

 
A. God uit God, Licht uit Licht,  

ware God uit de ware God.  
Geboren, niet geschapen,  
één in wezen met de Vader,  
en dóór wie alles geschapen is. 

 
P. Hij is voor ons, mensen,  

en om wille van ons heil uit de hemel neergedaald. 
 
A. Hij heeft het vlees aangenomen  

door de heilige Geest uit de maagd Maria,  
en is mens geworden. 

 
P. Hij werd voor ons gekruisigd.  

Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. 
 
A. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. 

Hij is opgevaren ten hemel:  
zit aan de rechterhand van de Vader. 

 
P. Hij zal wederkomen in heerlijkheid  

om te oordelen levenden en doden.  
En aan zijn rijk komt geen einde. 
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A. Ik geloof in de heilige Geest,  
die Heer is en het leven geeft;  
die voortkomt uit de Vader en de Zoon; 

 
P. die met de Vader en de Zoon  

tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;  
die gesproken heeft door de profeten. 

 
A. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. 
 
P. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 
 
A. Ik verwacht de opstanding van de doden  

en het leven van het komend rijk.  
Amen. 

 
Voorbede 
 
P. De Heer heeft ons beloofd met ons te zijn tot aan de 

voleinding van de wereld, wanneer Hij wederkomt. 
Bidden wij, terwijl wij verwachtend uitzien  
in vertrouwen tot God die ons bidden hoort: 

 
L. Voor de kerk: 

om mensen die Gods belofte verstaan,  
die zijn belofte verkondigen in woord en daad, 
die rechtvaardig en eerlijk leiding geven, 
die redding uitstralen en veiligheid scheppen, 
die Gods gerechtigheid waarmaken. 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor de wereld waarin wij leven: 

om mensen die vol liefde de ander benaderen, 
die op een eerlijke manier in het leven staan, 
die het hart op de goede plaats hebben, 
die trouw zijn aan wat hun hart ingeeft, 
die leven zoals God bedoelt. 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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L. Voor onze samenleving: 
om mensen die de tekenen van de tijd verstaan 
en daarnaar handelen ten goede, die verlossing en bevrijding 
brengen en daardoor het kwaad het laatste woord ontnemen, 
die helder blijven in de moeilijkste omstandigheden en 
daardoor een baken zijn; die zorgzaam en waakzaam 
aanwezig zijn, zodat niemand verloren loopt. 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

  - intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. Goede God  

vol vertrouwen zien wij uit naar de komst van de Heer,  
de vervulling van al onze verlangens. 
Daarom hebben wij ook al onze vragen, zorgen  
en verlangens aan U voorgelegd. 
Verhoor ons gebed en geef ons wat wij nodig hebben  
op onze weg door het leven, tot Hij zal komen,  
de vervulling van de belofte. 
Dat bidden wij U, door diezelfde Christus onze Heer. Amen. 

 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied HET LIED VAN DE VERLOSSING DIE NABIJ IS 
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2. Tekens aan sterren, zon en maan, 

hoe zal de aarde dat bestaan? 
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij 
want uw verlossing is nabij.    Refrein 
 

3. Wanneer de zee bespringt uw land  
en slaat u 't leven uit de hand  
weet in uw angst en stervenspijn:  
uw dood zal niet voor eeuwig zijn.   Refrein 

 
Oproep tot gebed 
 
P. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer  

aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader. 
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 
 

Heer, als waakzame dienaars hebben wij uw tafel gedekt  
met brood en wijn. 
Komt Gij nu zelf tot ons om rond te gaan  
en te bedienen met de gaven van uw lichaam en uw bloed. 
Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
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Eucharistisch gebed (V) 
      (allen gaan staan) 
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 de Heer onze God. 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Prefatie I van de Advent 
P. 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: 
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P. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart: U hebt ons 

tot leven geroepen, U 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. Wij 
kunnen niet vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en 
dood, één bleef met U in overgave aan uw wil. Onze last 
maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. 
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 

 
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. 

 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 
terugkeerde nam Hij brood in zijn handen. Hij sloeg zijn ogen 
op naar U, God, zijn almachtige Vader. Hij bracht U dank, 
zegende het brood, brak het en gaf het aan zijn leerlingen 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 na de maaltijd de beker in zijn handen. 
Hij bracht U opnieuw dank, zegende de beker en gaf hem aan 
zijn leerlingen met de woorden: 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. 

 
A. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

gedenken wij de dood des Heren tot dat hij komt. 
 
P. Trouw aan dit woord gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, 

onze Heer; zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van 
zijn verrijzenis, de glorie van zijn hemelvaart. Vol vertrouwen 
zien wij uit naar zijn wederkomst in heerlijkheid. Zend nu, Va-
der, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. 
Aanvaard door Hem deze gaven en vervul ze van uw leven. 
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 kerk. 
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over 
de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan uw dienaar 
Franciscus, onze paus, onze bisschop Johannes,  
aan alle bisschoppen 
en aan allen, die U als herders in uw kerk hebt aangesteld. 
Gedenk in uw goedheid ook de mensen die een bijzondere 
plaats innemen in ons hart en blijf trouw aan allen  
die door de dood van ons zijn heengegaan. 

 
Samen met heel uw volk, met 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. 
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 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. 

 
P. Laten wij bidden tot God onze Vader  

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 

(melodie: N. Rimsky Korsakov) 
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, van alle kwaad,  

geef vrede in onze dagen,  
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, 
vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. 

 Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. 
 
A. Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens 
 
P. Heer Jezus Christus,  

Gij hebt aan uw apostelen gezegd:  
“Vrede laat Ik u, mijn vreugde geef Ik u”,  
let niet op mijn zonden, maar op het geloof van uw kerk;  
vervul uw belofte: geef vrede in uw naam  
en maak ons één, Gij, die leeft in eeuwigheid. Amen. 

 
P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest. 
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P. Wenst elkaar de vrede van Christus! 
 
Lam Gods  

 

 
 
Uitnodiging tot de communie 
 
P. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.  

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  

maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden. 
 
Communie 
 
Communielied   BLEIB BEI UNS, HERR (Michael Praetorius) 
 

Bleib bei uns, Herr, denn es will Abend werden, 
laß dein Licht leuchten auch zu unsern Zeiten, 
dafür wir deinen Namen wolln loben ewig, Amen. 

 
Blijf bij ons Heer, want het wordt avond, 
Laat uw licht schijnen, ook over onze tijd 
Daarvoor loven we Uw naam voor eeuwig, Amen. 
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Communielied   DER ENGLISCHE GRUSS (Johannes Brahms) 
 

Gegrüßet, Maria, du Mutter der Gnaden! 
 So sangen die Engel der Jungfrau Maria 
 In ihrem Gebete, darinnen sie rang. 
 

Maria, du sollst einen Sohn empfangen, 
 Darnach tun Himmel und Erde verlangen, 
 Daß du die Mutter des Herren sollst sein. 
 

Die Engel sanken auf ihre Knie, 
 Sie sangen alle Maria, Maria, 
 Sie sangen Maria den Lobgesang! 
 
 Gegroet Maria, U moeder van genade! 

 Zo zongen de engelen de maagd Maria toe 
 Terwijl ze worstelde in gebed. 
 

Maria, U zal een zoon ontvangen 
 Waar hemel en aarde naar verlangen is 
 dat U de moeder van de Heer zult zijn. 
 
 De engelen knielden neer, 
 Zij zongen allen: Maria, Maria, 
 Zij zongen Maria een lofzang toe. 
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Gedachten bij de eerste kaars 

 
Een kleine vlam, 

wat kan die nu doen? 
een kleine vlam, 

daar komt toch geen warmte van? 
 

Een kleine vlam, 
steekt andere, eenzame vlammen aan. 

Een kleine vlam verspreidt het Licht. 
 
 

 

 
 
Gebed na de communie 
 

God, onze Vader, in de gaven van deze eucharistie  
is uw Zoon tot ons gekomen. 
Sterk ons geloof, vermeerder onze hoop;  
dat wij het uithouden in deze tijd van wachten  
en blijven uitzien naar de komst in heerlijkheid  
van Jezus Christus, onze Heer. Amen. 

 
 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
P. De Heer roept ons op om waakzaam te zijn en het licht 

tegemoet te gaan. Laten wij ons verzoenen met elkaar,  
dat wij in deze donkere dagen licht brengen en  
gezamenlijk het visioen van een nieuwe wereld hooghouden.  
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P. De Heer zij met u. 
A. En met uw geest. 
 
P. Zegen u de almachtige God,  

Vader, + Zoon en heilige Geest.  
A. Amen. 
 
P. Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God.  
 
Slotlied  AL WIE DOLEND IN HET DONKER 
 

 



 
 
De week van zondag 28 november t/m zaterdag 4 december  
 
 
VIERINGEN 
 
Zondag 28-11 10.00 uur:  Eucharistieviering   
    (Ps. Rob Verhaegh)   
Donderdag 2-12 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)    
Zondag 5-12 10.00 uur:  Eucharistieviering   
   (Ps. Diego Pildain)    
          
GEBEDSINTENTIES  
 
Zondag 10.00 uur 

Om zegen over onze parochie  
Voor familie en vrienden; 
Voor Annette Vorderhake – Sikkenk 
Voor de levenden en overleden familie van den Brink 
Voor Monja Bosma – Teeuwen 
 

Donderdag 09.00 uur 
 
  
 
ZIEKEN  

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis 
 
 
OVERLEDENEN 

Henk van den Berg 
 
 
AGENDA 
Dinsdag 30 november om 13.30 uur:  Liturgische werkgroep 5 
Woensdag 1 december om 10.00 uur:  Rouwgroep 
 
 
 



 

 
Bij het verlaten van het kerkgebouw 
is er gelegenheid voor de collecte 

 
                               (geldig t/m 5 december) 

 
 

Hebt u geen los geld bij U? 
Scan dan bovenstaande code voor de collecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


