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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied 
 
LIED: ALS REGEN DIE DE AARDE DRENKT 
 

 
 
2. Als zonlicht dat het groen gewas uit zaad ontkiemen doet;  

zo geeft het woord van God de mens, luister en nieuwe gloed. 
 
3. Als schaduw die verkoeling brengt op 't heetste van de dag, 

geneest het woord van God de mens die op bevrijding wacht. 
 
4. 0 God, vernieuw de dorre grond, verzacht wat is verhard; maak 

ons gehoorzaam aan uw woord en mensen naar uw hart. 
 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 

Met de tweede kaars van de adventskrans zien we het licht 
groeien. Hoe klein de vlammen ook zijn,  
er gaat een krachtige boodschap van uit:  
houd moed, kijk door de duisternis heen naar Gods toekomst  
die zich zal aandienen, voor alles en allen.  
In gebed, overweging en gezang willen we elkaar hiertoe 
bemoedigen. Dus: welkom!  
Ik wens u, ik wens ons allen een goede viering toe. 
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Bij het aansteken van de 1e kaars op de Adventskrans 
 
LIED: ALS ALLES DUISTER IS 
 

 
 

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.  
Vervult is de gerechtigheid in die dagen. 
 
Refr: als alles duister is 
 
Open uw hart en zie uit naar Hem,  
die deze wereld zal bevrijden.  
Waak en bid opdat gij staande blijft,  
die leeft in hoop en vreze  
Tot Hij die komt gekomen is, in die dagen. 
 
Refr: als alles duister is 
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P. Vaak is de duisternis ons te machtig 

en weten wij niet welke richting wij moeten gaan.  
Juist dan wil de Eeuwige ons nabij zijn  
en onze machteloosheid doorbreken.  
Om Gods liefdevolle aanwezigheid bidden wij ... 

 
Korte stilte 

 
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 naar het eeuwig leven. 

 
A. Amen. 
 
 
Heer ontferm U 
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Gebed 
 

Almachtige en barmhartige God,  
laat geen zorg of bezigheid in deze wereld ons hinderen,  
nu wij op weg zijn, uw Zoon tegemoet.  
Moge de ware wijsheid die wij van U leren,  
ons verenigen met Jezus Christus, onze Heer.  
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. Woorden van bemoediging worden ons aangezegd,  

woorden die ons aanzetten tot volle inzet  
voor Gods rijk dat komen zal. 

 
Eerste lezing 
Uit het boek Baruch 5,1-9 
 

Jeruzalem, leg uw kleed van rouw en ellende af; en bekleed u 
voor immer met Gods heerlijke schoonheid.  
Sla de mantel van Gods gerechtigheid om, zet op uw hoofd de 
schitterende kroon van de Eeuwige.  
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Want God wil uw luister laten zien overal op aarde.  
Voor eeuwig geeft God u de naam: 'Vrede door gerechtigheid' 
en 'Glorie door vroomheid'.  
Op, Jeruzalem, ga op de hoogte staan en kijk uit naar het 
oosten: daar zijn uw kinderen weer samen op het woord van 
de Heilige, van zonsopgang tot zonsondergang.  
Zij zijn blij nu God weer aan hen denkt.  
Te voet gingen zij van u heen, weggesleept door de vijand, 
maar eervol brengt God hen terug, gedragen als op een 
koningstroon.  
God beval alle hoge bergen en eeuwige heuvels te slechten 
en de dalen op te vullen, zodat het hele land een effen vlakte 
wordt en Israël veilig optrekt onder de glorie van God.  
Ook de bossen en alle geurige bomen geven schaduw aan 
Israël op Gods bevel. Want God leidt het jubelende Israël in 
zijn heerlijk licht; met zijn barmhartigheid zal Hij hen omgeven 
én met zijn gerechtigheid. 

 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 

 
Antwoordpsalm Psalm 119-I 
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Tweede lezing  
Uit de openbaring van de heilige apostel Paulus aan de Filippenzen 
1,3-6.8-11 
 

Broeders en zusters, ik dank mijn God telkens als ik u gedenk, 
altijd, bij al mijn gebeden voor u allen. En ik verricht mijn 
gebed met blijdschap, omdat gij van de eerste dag tot nu toe 
uw deel hebt bijgedragen tot de prediking van het evangelie. Ik 
ben er zeker van, dat Hij die het goede werk in u begonnen is, 
het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus. God weet 
hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innigheid van 
Christus Jezus zelf. En dit is mijn bede: moge uw liefde steeds 
rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid, om te kunnen 
onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult gij op de dag 
van Christus ongerept en onberispelijk zijn, verzadigd met de 
vrucht der gerechtigheid die komt van Jezus Christus, tot eer 
en lof van God. 

 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
 
Acclamatie 
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Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens  
Lucas 3,1-6 
 

Het gebeurde in het vijftiende regeringsjaar van keizer 
Tibérius: Pontius Pilatus was landvoogd van Judea;  
Herodes gouverneur van Galilea:  
zijn broer Filippus gouverneur van het gewest Ituréa en 
Trachónitis en  
Lysánias gouverneur van Abiléne;  
Annas en Kájafas bekleedden het hogepriesterschap.  
Toen kwam het woord van God over Johannes, zoon van 
Zacharias, die in de woestijn verbleef.  
Hij begon op te treden in heel de Jordaanstreek en een 
doopsel van bekering te preken tot vergeving van zonden, 
volgens de profetie die geschreven staat in het boek van 
Jesaja:  
Een stem roept in de woestijn: bereidt de weg van de Heer, 
maakt zijn paden recht. Elk dal moet gevuld, elke berg of 
heuvel geslecht worden; de kronkelpaden moeten recht, de 
ruwe wegen effen worden.  
Heel de mensheid zal Gods redding zien. 
 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
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Overweging 
 
Geloofsbelijdenis 
 
P.  Ik geloof in God de almachtige Vader, 
 
A. 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. 
 
 
 



10 
 
Voorbede 
 
P. Tot de goede God bidden wij,  

die zich laat raken door onze gebeden ... 
 

L. Voor de kerk, voor alle gelovigen in Christus:  
dat wij ons laten raken door het Woord,  
dat wij in beweging komen  
en het goede doen, omwille van het geluk voor alles en allen;  
laat ons bidden ...   

 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor de machthebbers op aarde,  

voor allen die beslissingen nemen over anderen:  
dat zij zich niet laten leiden door de waan van de dag,  
dat zij zich bekommeren om het behoud van de aarde  
en het goede doen, omwille van het geluk voor alles en allen;  
laat ons bidden … 

 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor mensen in nood, ver weg en dichtbij:  

voor allen die vervolgd worden omwille van wie zij zijn,  
voor mensen zonder dak boven hun hoofd,  
voor kinderen die uitgebuit worden,  
voor mensen in oorlog,  
voor allen die lijden onder honger en dorst:  
dat wij, ons laten raken en in beweging komen,  
omwille van het geluk voor alles en allen; 
laat ons bidden… 

 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor ons hier aanwezig, bidden wij, 

voor allen die juist in deze dagen van het Sinterklaasfeest 
een geliefde moeten missen, 
voor allen die vanwege armoede de Sint voorbij moeten laten 
gaan; 
dat wij ons laten raken en in beweging komen, 
omwille van het geluk van alles en allen; 
laat ons bidden... 
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A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
   - intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. God, Gij die komen zal, 

hoor ons bidden 
en houd ons  gaande op de weg naar uw Koninkrijk. 
Zo bidden wij U, door Jezus, de Christus, onze Heer. Amen. 
 

Collecte en klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied: HET LIED VAN DE VERLOSSING DIE NABIJ IS 
 

 
 

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 
 

4. Ziet naar de boom, die leeg en naakt 
in weer en wind te schudden staat; 
de lente komt, een twijg ontspruit, 
zijn oude takken lopen uit 
 
Refrein 
 

5. Een twijgje, weerloos en ontdaan, 
- zonder gestalte, zonder naam. 
Maar wie gelooft verstaat het wel. 
Dat twijgje heet: Emmanuel 
 
Refrein 
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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  

God, Gij roept ons op tot gerechtigheid en vrede.  
Maak ons open en ontvankelijk 
voor het gebroken brood en de beker van het heil,  
het blijvend teken van uw opdracht. 
Door Christus onze Heer. Amen. 
 

Eucharistisch gebed (VI) 
 

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. 
 
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  
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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: 
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P. Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zó bekend met ons, 

dat onze namen staan geschreven in uw hand.  
Geen mens zult Gij vergeten dank zij Jezus Christus,  
de Zoon van uw genade, die Gij hebt voortgebracht  
en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen  
die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen  
die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag  
en de vrede zelf te zijn.  

 
 Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept.  

Wij danken U, dat Hij de naam geworden is  
voor heel ons leven ten einde toe. 

 
 Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest,  

dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed  
van Jezus Christus, onze Heer. 

 
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn 
handen, Hij zegende U, Hij 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. 

 
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, 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. 
 

 Verkondigen wij het mysterie van het geloof.  
 
A. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
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P. Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en 

de dood heeft gezien - die Gij hebt opgewekt en een naam 
gegeven hebt hoog boven alle namen. 
Jezus de Heer is Hij, die is en blijven zal, uw rechterhand - en 
tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze levensbeker en 
door dit brood dat wordt gedeeld. 

 
 Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde 

gaat - en maak ons tot een volk dat recht doet om 
gerechtigheid; maak leven en welzijn toch groter en sterker 
dan oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die woningen 
bouwen voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons en 
breng ons thuis bij U, uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier 
in ons midden. 

 
 Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in 

liefde en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus onze 
Paus, met Johannes onze bisschop  
en met alle bisschoppen. 

 
Samen met heel uw volk,  
met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer,  
met de heilige Jozef, haar bruidegom,  
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen,  
vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, 
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank. 

 
 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,  
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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 vredeswens 
 
P. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u, let niet op onze 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. 

 
A. Amen 
 
P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
 
A. En met uw geest. 
 
P. Wensen wij elkaar de vrede van Christus.  
 
Lam Gods 
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Uitnodiging tot de communie 
 
P. Zalig zij die genodigd zijn aan de tafel 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: THE TRUE AND LIVING BREAD 
 

I bow before you, all my sin confessed,  
to hear again the words of love you said;  
and at your table, as your honoured guest,  
I take and eat the true and living bread  
 
So in remembrance of your life laid down.  
I come to praise you for your grace divine  
saved by your cross, and subject to your crown,  
strengthened for service by this bread and wine  
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Ik buig, mijn schulden beleden, voor U om  
de liefdevolle woorden die je eens zei, weer te horen;  
en als vereerde gast van U, zit ik aan Uw tafel  
en eet ik van het echte levende brood.  
 
In herinnering aan uw leven kom ik hier  
Om U te prijzen om uw Goddelijke genade.  
Gered door lijden aan het kruis en onderdeel van uw 
bekroning,  
Wordt ik door dit brood en wijn gesterkt om u te dienen. 
 
 

Ter overweging 
 

Licht, wijs ons de weg 
 

Leid ons, vriendelijk licht, 
door het duister dat ons omringt, 

Wijs ons de weg. 
De nacht is donker en we zijn ver van huis, 

Wijs ons de weg. 
Schijn met Uw licht op ons pad, wij hoeven niet 

de horizon te zien - één stap is al genoeg. 
 

Vriendelijk licht, wijs ons de weg, 
wij namen zelf een verkeerde afslag. 

 
Ga voor ons uit met Uw licht, 

en loop met ons mee. 
Totdat de nacht verdreven is 

en wij weer engelen zien op ons pad. 
 

Amen 
 
 

JULIËTTE VAN DEURSEN-VREEBURG 
(Vrij naar Henry Newman, Lead, Kindly Light) 
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Gebed na de communie 
 

God, uw gaven overtreffen onze dromen,  
uw goedheid gaat uit naar alle mensen, zonder onderscheid. 
Laat heel de wereld uitzien naar uw redding en uw heil.  
Voltooi het werk dat Gij in ons begonnen zijt.  
Door Christus onze Heer. Amen. 

 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
P. De Heer zij met u. 
 
B. En met uw geest 
 
P. Zegene u de almachtige God, 

Vader, Zoon en de heilige Geest. 
 
A.  Amen. 
 
P.  Gaat nu allen heen in vrede. 
 
A. Wij danken God. 
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Slotlied:  NU DAGT HET IN HET OOSTEN 
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De week van zaterdag 4 dec. t/m vrijdag 10 december 2021 
 
BIJZONDER: 
 
Zondag      10.00 uur: Eucharistieviering. (Pater Diego Pildain)  
Donderdag   09.00 uur: Eucharistieviering. (Ps. Rob Verhaegh)  
          
Zondag      10.00 uur: Woord- en Communieviering (Ps. Ans Dekker) 
   
 
   
GEBEDSINTENTIES: 
 
Zondag     10.00 uur: Om zegen over onze parochie;  
         Voor Pastoor Johannes Agterof; 
         Voor Wilhelmus Henricus Maria Martens; 

    Voor levende en overleden familie  
    van Sambeek – Peeperkorn;  

       Voor Pastoor Derk de Vries;  
       Voor Catharina van der Vosse en  
     Maria Siebelink –  Van der Vosse;  

         Voor Annette Vorderhake-Sikkenk 
                      Voor Wilhelmus Henricus Maria Martens 
                      Voor Lidy Vastenhout 
 
Donderdag   09.00 uur:  
 
 
ZIEKEN: Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 
 
 
OVERLEDENEN:   
 
 
AGENDA 
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geldig van 3 november t/m 5 december 2021 

 
Heeft u geen los geld bij u? 

Scan dan deze code 
voor de collecte. 

Dank u wel. 
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