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Openingslied: Het lied van de komende Heer (GvL537) 
 

Verheft uw hart, weest welgemoed, 
verhoopt de dag die daagt voorgoed. 
Gedenkt uw Heer en zijn verbond 
in woord en brood, totdat Hij komt. 
 
Totdat Hij komt, bestaan wij hier 
wakend en wetend dag noch uur, 
elkander dragend in geloof, 
Gods woord verwachtend van omhoog. 
 
Heer God, die immer komen zult 
in dood en mensennood gehuld, 
geef dat wij U vandaag verstaan, 
troostend elkander in uw naam. 
 
Kruisteken en begroeting  
 
Inleiding 
 
Zegenen Adventskrans en ontsteken van de 1e kaars  
 
Lied: Jezus, U bent het licht in ons leven (Taizé) 
 
Jezus, U bent het licht in ons leven,  
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.  
Jezus, U bent het licht in ons leven,  
open mij voor Uw liefde, o Heer. 
 
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. 
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Kyrie:  Heer, ontferm U. Christus, ontferm U. Heer, ontferm U. 
 GvL 225 
 
Openingsgebed 
 
Eerste Lezing: Jesaja 2: 1-5 
 
Visioen van Jesaja, de zoon van Amos, over Juda en Jeruzalem. 
Op het einde der dagen zal de berg waarop de tempel van de 
Heer staat, oprijzen boven alle bergen en uitsteken boven alle 
heuvels. Alle volkeren zullen erheen stromen en talloze naties 
erheen trekken. Zij zullen zeggen „Kom, Iaat ons optrekken naar 
de berg van de Heer, naar de tempel van Jakobs God. „Hij zal 
ons zijn wegen wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. 
„Want uit Sion komt de Wet, het Woord van de Heer uit 
Jeruzalem. „Oordelen zal Hij de volkeren, rechtspreken over de 
talloze naties. „Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot 
ploegijzers, hun speren tot sikkels. „Geen volk zal nog het 
zwaard trekken tegen een ander, en niemand zal nog Ieren 
oorlog voeren. „Huis van Jakob, kom, Iaat ons wandelen in het 
licht van de Heer." 
 
Woord van de Heer.   Allen: Wij danken God. 
 
Tussenzang: Psalm 122 
 

Refrein:  Hoe blij was ik, toen men mij riep:  
 wij trekken naar Gods huis! 

 Nu mag mijn voet, Jeruzalem,  
 uw poorten binnen treden. 

 
Hoe blij was ik, toen men mij riep: 
wij trekken naar Gods huis! 
Nu mag mijn voet, Jeruzalem, 
uw poorten binnentreden.     Refrein…. 
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Jeruzalem, ommuurde stad, 
zo dicht opeen gebouwd: 
Naar U trekken de stammen op, 
de stammen van Gods volk.   Refrein…. 
 
Zij gaan naar Israëls gebruik 
de Naam van God vereren. 
Daar staan de zetels van het recht, 
de troon van Davids huis.    Refrein…. 
 
Bidt dan om vrede voor Jeruzalem: 
dat ieder die u liefheeft veilig zij. 
Dat eendracht heerse binnen uw omwalling, 
in al uw huizen rust.     Refrein…. 
 
Terwille van mijn broeders en mijn makkers 
wens ik u vrede toe; 
Terwille van het huis van onze God, 
bid ik voor u om zegen.    Refrein…. 
 
Tweede Lezing: Romeinen 13: 11-14 
 
Broeders en zusters, 
Gij weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is 
aangebroken. Thans is ons heil dichterbij dan toen wij tot het 
geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. 
Laten wij ons dus ontdoen van de werken der duisternis en ons 
wapenen met het licht. Laten wij ons behoorlijk gedragen als op 
klaarlichte dag, en ons onthouden van braspartijen en 
drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd.  
Bekleedt u met de Heer Jezus Christus en koestert geen zondige 
begeerten meer. 
 
Woord van de Heer.   Allen: Wij danken God. 
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Acclamatie voor het Evangelie: Alleluia 
 
Toon ons Heer uw Barmhartigheid, laat uw barmhartigheid zien. 
Toon ons Heer uw barmhartigheid en schenk ons uw heil. 
 
Evangelie: Mattheüs 24: 37-44 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: „Zoals het ging in de dagen 
van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon.  
„Zoals de mensen in de dagen vóór de zondvloed doorgingen 
met eten en drinken, met huwen en ten huwelijk geven, tot op de 
dag waarop Noach de ark binnenging, en zij niets vermoedden 
totdat de zondvloed kwam en allen wegrukte zo zal het gaan bij 
de komst van de Mensenzoon. „Dan zullen er twee op de akker 
zijn de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten twee 
vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn de een wordt 
meegenomen, de andere achtergelaten. „Weest dus waakzaam, 
want gij weet niet op welke dag uw Heer komt.  
„Begrijpt dit wel als de eigenaar van het huis wist op welk uur van 
de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken en in zijn huis 
niet laten inbreken. „Weest ook gij dus bereid, omdat de 
Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht." 

 

Woord van de Heer.   Allen: Wij danken God. 
 
Acclamatie na het Evangelie: Allluia 
 

Preek  
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Geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde, 
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.  
En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, 
vóór alle tijden geboren uit de Vader. 
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.  
Hij is voor ons, mensen, 
en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. 
Hij heeft het vlees aangenomen 
door de heilige Geest uit de maagd Maria,  
en is mens geworden. 
Hij werd voor ons gekruisigd, 
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.  
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.  
Hij is opgevaren ten hemel: 
zit aan de rechterhand van de Vader.  
Hij zal wederkomen in heerlijkheid  
om te oordelen levenden en doden.  
En aan zijn rijk komt geen einde. 
Ik geloof in de heilige Geest,  
die Heer is en het leven geeft; 
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;  
die met de Vader en de Zoon 
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;  
die gesproken heeft door de profeten. 
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.  
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.  
Ik verwacht de opstanding van de doden 
en het leven van het komend rijk. Amen. 
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Voorbede  
Acclamatie: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Aankondiging collecte 

 
Offerandelied: Instrumentaal 
 
Bereiding van de gaven 
 
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan  
worden door God, de almachtige Vader. 
 
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 
 
Prefatie    
 
De Heer zal bij u zijn.  
Allen: De Heer zal u bewaren.   
Verheft uw hart. 
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
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.  
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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: GvL 295 
 
Heilig, heilig, heilig, de Heer,  
de God der hemelse machten! 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  
Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.  
Hosanna in den hoge. 
 
Eucharistisch gebed 3B 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
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, 
met de heiligen Stephanus en Willibrordus en al uw heiligen, 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 
dienaars Franciscus, onze paus, Cornelis, 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. Amen. 
 
Onze Vader 
 
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.  

 
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, …Jezus Christus. 
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Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de 
heerlijkheid in eeuwigheid.  
 
Vredewens 
 
Agnus Dei: GvL 335 
 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons. (2x) 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
geef ons de vrede! 
 
Uitnodiging tot de Communie 
 
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. 
 
Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt maar spreek en 
ik zal gezond worden. 
 
Communie 
 
Tijdens de Communie: Instrumentaal 
 
Lied na de Communie: Rorate caeli (GvL 843 : 1) 
 
Refrein:  Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum. 
   Dauwt, hemelen, uit de hoge en wolken, regent  
  de gerechte. 
 
Ne irascaris Domine, ne ultra memineris iniquitatis: 
ecce civitas Sancti facta est deserta: 
Sion deserta facta est: Jerusalem desolata est: 
domus sanctificationis tuae et gloriae tuae, 
ubi laudaverunt te patres nostri.     Refrein…. 
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Wees niet vertoornd, Heer, gedenk niet langer onze schuld. 
Zie, de stad van de Heilige is een woestenij geworden. 
Sion is een woestenij geworden, Jeruzalem is verlaten, 
het huis van uw eredienst en uw glorie, 
waar onze vaderen U loofden. 
 
Slotgebed 
 
Mededelingen 
 
Zegen  
 
Slotlied: Ik heb mijn hart tot U geheven (GvL472) 
 

Ik heb mijn hart tot U geheven, 
Heer, al mijn hoop zijt Gij. 
Ik weet: Gij zult mij niet begeven: 
mijn Heiland is nabij. 
Al ligt de wereld diep verduisterd, 
al drukt de grauwe tijd, 
mijn hart heeft met geloof geluisterd, 
mijn hart heeft zekerheid. 
 
Mijn hart weet, dat ons oud verlangen 
weldra vervulling vindt. 
Het eeuwig licht is reeds ontvangen, 
de Maagd verwacht haar Kind. 
Vergeef, Heer, al mijn slechte daden, 
zet recht mijn dwarse voet, 
en leer mij lopen langs uw paden 
mijn Heiland tegemoet. 
 


