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ADVENTSACTIE 
 
De Adventsactie steunt dit jaar 4 projecten die zich richten op het 
recht van kinderen op een goede start in het leven, met aandacht 
voor de voeding, zorg en een stimulerende omgeving. 
 
Onze 4 projecten in 2022: 
 

1. Sierra Leone: 
Verminderen van onnodige kindersterfte. 
 
Grote delen van de bevolking lijden aan honger en ondervoeding. 
Het project is gericht op het verminderen van onnodige kindersterfte 
door ondervoeding en infectieziekten. Ouders uit 15 dorpen krijgen 
voorlichting over gezonde voeding en hygiënische leefgewoonten. 
Ook ontvangen ze zaden voor voedingsrijke planten. 
Ondervoede kinderen krijgen versterkende voedingsmiddelen en 
gezondheidswerkers leren hoe ze  vroegtijdig infectieziekten kunnen 
signaleren en behandelen. 
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OPENING VAN DE DIENST 
 

Openingslied  O KOM, O KOM, IMMANUEL 
 

 
 

3. 0 kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel! 

 

4. 0 kom, Gij sleutel Davids, kom 
en open ons het heiligdom; 
dat wij betreden uwe poort, 
Jeruzalem, o vredesoord! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij , Immanuel! 
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Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 
L. Op weg naar Kerstmis kijken wij verlangend uit 

naar licht dat ons verwarmt en de weg wijst naar Betlehem 
van waar wij de Redder van de wereld verwachten. 
God wordt mens. 
Hij wordt één van ons. 
Daartoe wordt de tweede kaars op de adventskrans 
ontstoken. 
De advent wil ons, 
met Jesaja en Johannes de Doper als betrouwbare 
voorgangers, 
voorbereiden op de komst van de Heer. 
Bidden wij om inzicht en oprecht verlangen 
dat wij in deze viering het Woord mogen verstaan 
en de komende Heer ontmoeten, 
dat wij ons bekeren en zo steeds meer licht en warmte mogen 
zijn voor elkaar. 
Amen. 
 

 
 
Schuldbelijdenis 
 

P. Goed op weg gaan vraagt om voorbereiding. 
Johannes de Doper bereidde de komst van Jezus voor. 
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Daartoe riep hij de mensen op tot bekering. 
Ook wij worden geroepen ons voor te bereiden op zijn komst 
en voor anderen de weg te bereiden naar de Verlosser. 
Erkennen wij onze fouten en vragen wij om vergeving en 
ontferming. 
 

 korte stilte 
 

P. Heer, vergeef ons wanneer wij afgedwaald zijn 
van uw weg naar waarachtig leven. 

 

 
 
P. Christus, vergeef ons wanneer wij onrecht laten bestaan 

en niet opkomen voor armen en verdrukten. 
 

 

 
 
P. Heer, vergeef ons wanneer wij ons niet genoeg inzetten 

Gods schepping uit te bouwen tot een plaats 
waar Gods bedoeling zichtbaar wordt. 
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P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  

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

 
Eer aan God 
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Gebed 
 

God, Gij roept uw volk op de paden recht te maken 
en de weg te effenen voor uw komst. 
Wij vragen U: 
laat onze bekering vruchten dragen; 
maak ons waakzaam en vol ijver 
opdat uw Rijk zal komen. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon ... 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Bij het openen van de Schriften  
 
L. De Messias gaat komen; 

door profeten voorzegd. 
Jesaja en St. Jan spreken ervan om in de goede stemming te 
komen. 
Openen we onze oren en ons hart voor deze vreugdevolle 

boodschap. 
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 Eerste lezing 
Uit de profeet 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 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!  
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Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 

Tussenzang  Psalm 25 
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Tweede lezing 
Uit de  brief van de heilige apostel Paulus aan de 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 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'.  
 
Woord van de Heer. 

 

A. Wij danken God. 
 

Acclamatie  
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Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
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, 
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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 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'. 
 

Woord van de Heer. 
 

A.  Wij danken God. 
 
Acclamatie BEHOED MIJ O GOD 

 

 
 

Overweging 
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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. 
 

Voorbede 
 

P. Johannes de Doper riep op tot bekering 
om de weg vrij te maken voor de komende Messias. 

Laat ons bidden tot Christus, onze Redder: 
 

L. Voor de Kerk: 
dat zij steeds een lichtend voorbeeld mag zijn 
voor èenieder die zich tot Jezus Christus wil bekeren; 
laat ons bidden ... 
 

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

L. Voor onze samenleving:  
dat wij in deze tijd van polarisatie de eenheid weten te 
bewaren;  
laat ons bidden ... 
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A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
L. Voor onszelf: 

dat wij ons mogen laten inspireren door Johannes de Doper, 
door zijn oprechtheid en zijn roeping tot bekering 
en te doen wat de Heer van ons verlang: 
dat wij zijn woord verstaan en er naar leven; 
laat ons bidden…  
 

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

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap – 
 

P. Heer, wij bidden U: 

verhoor de gebeden die wij voor U hebben neergelegd. 
Wees elke dag bij ons en beziel ons, opdat wij, 
net zoals Johannes de Doper, 
mensen mogen worden naar uw hart. 
Door Christus onze Heer. 
Amen. 

 
 

Collecte en klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied  HET LIED TUSSEN LICHT EN DONKER 
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2. Die lange nacht, die winter 

doorstaan wij met geduld; 
wij leven ongehinderd, 
de dagen zijn vervuld: 
Gij hebt het woord volbracht, 
dat feilloos staat geschreven 
en keert niet ijdel weder. 
Uw licht komt na de nacht! 

 
3.  0 hemellichaam, Jezus 

dat ieder mens verlicht, 
wij staan in U te lezen, 
Gij zijt ons vergezicht. 
De dageraad breekt aan: 
uw komst is niet te keren, 
wil ons de eenvoud leren, 
leer ons uw toekomst aan! 
 

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. 
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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. 
 

Eucharistisch gebed (12b) 
 
 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 
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. 



 
18 

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: 

 

 

 
 

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam.  
Altijd zijt Gij met ons op weg,  
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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 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". 
 
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. 

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

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
P. 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, 
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Vader, geopend en begaanbaar zij. 
 

 Barmhartige Vader, schenk ons de geest van liefde  
die in Jezus was, zodat de kerk,  
bemoedigd en gesterkt, opbloeit tot nieuw leven. 
 

 Bevestig de band van eenheid tussen allen  
die tot gemeenschap geroepen en begenadigd zijn,  
rondom Paus Franciscus, Johannes onze bisschop en alle 
bisschoppen. 
Maak uw kerk te midden van een verdeelde wereld  
tot een instrument dat geloofwaardig en volhardend  
de eenheid en de vrede dient. 
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters  
die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd  
en over alle gestorvenen  
van wie Gij alleen het geloof hebt gekend.  
Breng hen tot het licht van de verrijzenis. 
 

 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. Amen. 

 
P. Laten wij zingend bidden tot God onze Vader  

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
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(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 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. Wenst elkaar de vrede van Christus. 
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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. 
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Ter overweging 
 

Gebed tot Sint-Nicolaas 
 

Heilige Nicolaas, uw leven stond in het teken 
van de navolging van onze Heer Jezus Christus. 

U schonk uw medemens telkens 
het licht van uw vriendschap en lief de. 

U was een redder in nood 
en liet u daar niet op voorstaan. 

 
Heilige Nicolaas, bid voor ons. 
Help ons inzien dat ons leven 

geen recht of bezit is, maar een geschenk. 
Leer ons de weerloosheid waarmee 

Jezus op aarde kwam in de ander te herkennen. 
Zorg ervoor dat wij niet onverschillig staan 
tegenover mensen die op de vlucht zijn, 

eenzaam en ontheemd zijn, schulden hebben 
of slachtoffer zijn van huiselijk of seksueel geweld. 

Help ons het licht van de hoop in anderen 
te beschermen, zodat zij niet opbranden. 

 
CHRISTEL GRIMBERGEN 
 

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. 
 

SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
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Zegenbede en zending 
 
L. De tweede kaars op de Adventskrans roept ons op 

om ons vol vertrouwen te keren naar het komende Licht, 
Gods Zoon, de Vredevorst. 
Moge wij ons door innerlijke kracht telkens tot Hem bekeren 
en ware vredestichters worden 
 

P. De Heer zal bij u zijn. 
De heer zal u bewaren 
De heer verheffe zijn aangezicht voor u 
En schenkt u vrede  

 

A. Amen. 
 

P. Zegene U de almachtige God,   
Vader, + Zoon en heilige Geest.  

 

A. Amen. 
 

P. Gaat nu allen heen in vrede. 
 

A. Wij danken God. 
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Slotlied   HET LIED VAN DE VERLOSSING DIE NABIJ IS 
 

 
 

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 
 

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 
 



 
De week van zaterdag 3 december t/m vrijdag 9 december 2022 
 
VIERINGEN: 
 
Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh) 
 
Donderdag 09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)  
Vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)   
        
Zondag     10.00 uur: Eucharistieviering (Pater Tristan Perez) 
    
GEBEDSINTENTIES: 
 
Zondag 10.00 uur: Om zegen over onze parochie;  
   Voor Pastoor Derk de Vries;  
   Voor Catharina van der Vosse en Maria  
   Siebelink – van der Vosse;  
   Voor Pastoor Johannes Agterof; 
   Voor Elisabeth Steegmans – Koenraad; 
   Voor Ruud Schouten 
 
Donderdag     09.00 uur:           Om zegen over onze parochies; 
 
Vrijdag           09.00  uur: uit dankbaarheid voor de genezing van  
         Carin Holla en voor een verder algeheel herstel; 
           Voor onze overleden ouders Guus Bakker en 
                                       An Bakker – Dobbe, Jan Holla en Annie Holla  
                                       Schreurs;  
                                       Voor overleden broer Peter Holla. 
 
 
ZIEKEN: Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 
 
 
OVERLEDENEN:    Maria Josepha Rosenmöller – Steenkamer; 
                                Clara Juliana Moné – van de Noort; 
 
 
AGENDA: 
  



 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

geldig  t/m 4 januari 2023 

Heeft u geen los geld bij u? 

Scan dan deze code 

voor de collecte. 

Dank u wel. 
 
 


