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             Woord en communieviering 29 november 2020 
             Eerste zondag van de advent B jaar  

 
Wees waakzaam! 

Want ge weet niet  
wanneer de heer des huizes komt,  

’s avonds laat of midden in de nacht,  
bij het hanengekraai of ’s morgens vroeg.  

Marcus  13 ,  35   
 
 V ♫ Wij beginnen deze viering met het openingslied 
           Als tussen licht en donker 
 
Als tussen licht en donker 
de tijd zijn stroom versnelt, 
zijn wij in U verzonken, 
ons hart raakt niet ontsteld: 
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Gij leeft en houdt de wacht! 
Wij hebben niets te vrezen, 
de slaap zal ons genezen. 
Gij waakt de ganse nacht! 
 

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! 
 

O 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! 
 
 V   Begroeting. 
Goede morgen u allemaal  
van harte welkom in deze woord en communieviering 
op de eerste zondag van de advent. 
Ook wil ik graag iedereen begroeten die via de livestream  
met ons verbonden zijn.  
Het thema van deze viering is: Wees waakzaam 
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 We beginnen deze viering met het kruisteken 
In de naam van de Vader enz. ….. 
 

Vrede aan ons allen, van God onze vader, de genade van 
Jezus Christus en het licht en de vreugde van de H. Geest 
zij altijd bij ons. Amen 
 
 Openingswoord 
Eigenlijk zouden wij elkaar vandaag een ,,zalig nieuwjaar”  
moeten wensen, want voor de kerk is vandaag 
een nieuw kerkelijk jaar aangebroken ,,Het B jaar”. 
Dat is wel vreemd zo eind november. 
Het nieuwe kerkelijke jaar begint altijd op de eerste 
zondag van de advent.  
          We staan vandaag aan het begin van de advent 
de voorbereiding op Kerstmis als wij de geboorte van Jezus 
opnieuw beleven en vieren. 
We mogen tegelijkertijd uitzien naar zijn wederkomst. 
Maar ook nu reeds in deze viering, vraagt Hij ons 
waakzaam te zijn,  zodat wij met blijde verwachting 
ons hart openstellen voor zijn komst in ons midden.   
Daarvoor danken wij Hem en keren ons, 
bewust van onze te korte tot Hem. Amen 
 
 V   Bidden we samen het gebed om vergeving 
  Broeders en zusters, belijden wij samen onze zonden en 
bekeren wij ons tot God om deze woord en 
communieviering goed te kunnen vieren. 
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 Allen: 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. 
 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze 
zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
 
 V   Bidden we samen het openingsgebed  
Heer, God,  Gij lijkt zo ver,  
zo geheel uit het gezicht verdwenen, 
dat wij vergeten naar U uit te zien 
verhaast U komst in ons midden, 
doe ons hoopvol uitzien naar uw redding. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon  Amen 
 
 V   Luisteren we nu naar de lezingen 
 
 L.: De eerste lezing is uit de profeet Jesaja 63, 16b-
17.19k 64, 3b-8 
De profeet verwacht redding van God, wiens trouw 
sterker is dan de ontrouw van de mensen. 
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Gij, Heer, zijt onze Vader, Gij onze verlosser, en uw naam 
is eeuwig! Waarom, Heer, liet Gij ons van uw wegen 
afdwalen, zodat ons hart verstokt werd, en U niet meer 
vreesde? Keer u weer tot ons omwille van uw dienaren, 
omwille van de stammen die uw eigendom zijn. Scheur 
toch de hemel open, en daal af, en de bergen zullen 
beven voor uw aanblik. Gij alleen zijt God. En Gij staat bij al 
wie op U durft hopen. Gij komt hen tegemoet die met 
vreugde gerechtigheid beoefenen, die bij al wat ze doen, 
aan U denken! Vertoornd waart Gij op ons, maar wij 
volhardden in het kwaad; hoe zouden wij ooit redding 
kunnen vinden? Wij allen waren als onreinen, onze 
goede werken als kleding door stonden 
bevuild; als bladeren zijn we afgevallen, en de wind van  

onze zonden heeft ons meegevoerd. Niemand die er aan 
dacht uw naam aan te roepen, die op U zijn vertrouwen 
durfde stellen. Gij hadt immers uw aangezicht van ons 
afgewend, en Gij hadt ons prijsgegeven aan onze zonden. 
Toch zijt Gij, Heer, onze Vader; wij zijn het leem, Gij de 
boetseerder; wij zijn slechts het werk van uw handen. 
Blijf niet eindeloos op ons vertoornd, Heer, en wil onze 
ongerechtigheid niet voor altijd indachtig zijn. Zie op ons 
neer; wij zijn uw volk! 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 
 L Bidden wij samen antwoordpsalm 80 
 
 L.:  Herder van Israël, hoor ons aan; 

die troont op de Kerubs, verschijn met luister; 
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Werp uw macht in de strijd, 
kom om ons bij te staan. 

A.:  God van de heerscharen, richt ons weer op;  
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. 

 
L.: God van de heerscharen, keer toch terug,  

zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.  
Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant,  
het stekje dat Gij hebt gekweekt. 

A.: God van de heerscharen, richt ons weer op;  
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. 

 
L.: Laat uw hand op uw gunsteling rusten,  

op het kind dat Gij grootgebracht hebt.  
Nooit meer zullen wij U verlaten; 
bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U. 

A.:  God van de heerscharen, richt ons weer op;  
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. 

 
 L.: De tweede lezing is uit de eerste brief van de heilige 
apostel Paulus aan de Korintiërs 1, 3-9  
Gebed om de trouw van God, die ons sterkt en 
bemoedigt. 
Broeders en zusters, genade en vrede voor u vanwege 
God onze Vader en de Heer Jezus Christus! Steeds weer 
zeg ik God dank voor zijn genade die u in Christus Jezus is 
gegeven. Want in Christus zijt gij, naarmate zijn 
getuigenis bij u ingang vond, in ieder opzicht rijk 
begiftigd met alle gaven van woord en kennis. Op dit punt 
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komt gij niets te kort, terwijl gij vol verwachting uitziet 
naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. 
Hij zal u ook doen standhouden tot het einde 
zodat u geen blaam treft op de dag van onze Heer Jezus. 
God is getrouw, die u geroepen heeft tot gemeenschap 
met zijn Zoon onze Heer Jezus Christus. 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
               
♫ Als tussenlied wordt gezongen: Houd mij in leven 
Refrein: 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
Omdat Gij zijt zoals Gij zijt, 
zie naar mij om en wees mij genadig, 
want op U wacht ik een leven lang. Refrein: 
 
Zijt Gij het Heer, die komen zal, 
of moeten wij een ander verwachten? 
Heer, mijn God, ik ben zeker van U. Refrein: 
 
Gij geeft uw woord aan deze wereld, 
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde, 
naar U gaat mijn verlangen, Heer. Refrein: 
 
  Lezing uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Marcus 13, 33-37 
Wees waakzaam, want de Heer komt onverwachts. 
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In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Weest op uw 
hoede, weest waakzaam; want gij weet niet 
wanneer het ogenblik daar is. Het is er mee als met 
een man die in het buitenland vertoeft. Bij het verlaten 
van zijn huis heeft hij aan zijn dienaars het beheer 
overgedragen, aan ieder zijn taak aangewezen en de 
deurwachter bevolen waakzaam te zijn. Weest dus 
waakzaam, want ge weet niet wanneer de heer des 
huizes komt, 's avonds laat of midden in de nacht, bij 
het hanengekraai of 's morgens vroeg. Als hij 
onverwachts komt, laat hij u dan niet slapend vinden. 
En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: weest waakzaam!” 
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God 
 
 V. Overweging    
 
 V.   Geloofsbelijdenis  
 V . Ik geloof dat ik nooit alleen ben, 
dat God bij mij is, dat Hij mijn Vader wil zijn. 
 
A. Ik geloof dat God zijn Zoon Jezus Christus 
gezonden heeft naar deze aarde. 
 
V. Ik geloof dat Jezus Christus is gekomen 
om mij te bevrijden van zonden en schuld. 
 
A. Ik geloof dat de Geest van Jezus Christus 
 in mij leeft en werkt. 
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V. Ik geloof dat ik onder de mensen niet alleen ben 
 Ik geloof dat om mij heen is: 
 de gemeenschap van de kerk, waartoe ik wil behoren. 
 
A. Ik geloof dat ik nooit zover van God kan 
weglopen, dat er geen terugkeer meer mogelijk is. 
 
V. Ik geloof dat ik nooit zover kan afdwalen, 
dat God mij niet naar zich toe wil trekken. 
 
A. Ik geloof dat God voor mij het leven wil en 
niet de dood, de blijdschap en niet het verdriet. 
 
V. Ik geloof dat Hij bij mij is, vandaag en altijd, 
tot in de eeuwen der eeuwen. 
A.    AMEN 
 
 Voorbede    
Bidden wij tot God de Vader, nu wij vol verwachting 
uitzien naar de komst van onze Heer Jezus Christus. 
 
Voor alle christengelovigen: maak hen waakzaam, dat 
ieder door een heilig leven getuigenis aflegt van Christus 
en aandacht heeft voor ieder die hun levenspad kruist.  
Laat ons bidden. 
 
Voor de leiders van de wereld: maak hen waakzaam, 
dat zij in al hun besluiten het algemeen welzijn en de 
vrede nastreven. Laat ons bidden. 
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Voor onszelf: maak ons waakzaam, dat we het onrecht 
om ons heen ontdekken en klaar staan op momenten 
waarop mensen bij ons aankloppen om hulp.  
Laat ons bidden. 
 

Hier volgen de intenties van de eigen gemeenschap... 
 

Almachtige, eeuwige God, verhoor de gebeden van uw 
mensen die vol verlangen uitzien naar uw komst, door  
Christus onze Heer, die leeft en heerst in de eeuwen der 
eeuwen. Amen. 
  

De collecte vooraf gegeven is voor onze eigen kerk. 
 
♫   Als tafellied wordt gezongen: Verheft uw hart 
 
Verheft uw hart, weest wel gemoed, 
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. 
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 V  Inleiding op het communiegebed 
Aan het begin van dit samen zijn hebben wij het Woord 
van God in ons midden genomen en het overwogen. 
Het is een oeroud menselijk gebruik om de 
verbondenheid, die door dit samenzijn is ontstaan, 
tot uitdrukking te brengen in een maaltijd. 
Ook onze Heer Jezus Christus heeft dit, 
na zijn Vader gedankt te hebben, 
op zijn geheel eigen wijze gedaan, 
toen Hij met zijn vrienden maaltijd hield. 
Sinds die avond hebben mensen, 
om Hem te gedenken, deze maaltijd gevierd, 
het Brood gedeeld en wat overbleef als heilig bewaard. 
Als wij, ten teken van verbondenheid met elkaar, 
eten van het Brood, 
dat vanuit de eucharistieviering is aangereikt,  
dan mogen wij ons een weten 
met onze verrezen Heer en met allen die kerk zijn. 
  
  Communiegebed   
 
V.  Gij God, naar wie wij uitzien als naar geen ander 
om wie wij vragen met heel ons wezen, 
die wij voelen in de morgen en zoeken op de dag 
vermoeden in de avond en roepen in de nacht, 
die verschijnt aan wie ziet, die spreekt tot wie hoort 
en er bent voor wie met U leeft: wilt U hier met ons zijn. 
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Allen Gij die het leven zijt 
in al wat ontluikt en ontluikt in al wat leeft, 
die groeit en groeien laat, komt en bent, 
wordt in tijd, en zijt van eeuwigheid, Heer blijf bij ons. 

 
L.  Gij God die U heeft laten zien in Jezus Christus 
uw warenman, eigen Zoon, in wie Gij 
door alle waas en nevel heen gebroken zijt. 
Laat Jezus ons voorbeeld zijn. 
 
Allen Hij riep ons toe:  
zoek God niet hier, niet daar, niet in de hoogte 
niet in de diepte, niet in de harde wet 
en stellige bewering, in de tempel niet eens. 
 
V.  Hij wees U aan te midden van ons 
in de liefde die alles bindt, 
in de Geest die de tijden stuwt, 
in mensen minnetjes en kleinen kwetsbaar, 
in zieken en stervende die hopen en vertrouwen, 
in ons zorgen en werken. God luister naar ons bidden. 
 
Allen Al wie eet van dit Brood  
en breekt en deelt met een ander,  
hij houdt de Heer in leven hier onder ons. 
 
L.   Hij was met U, God, als een rank aan de wingerd, 
als de vrucht aan de boom, de korrel in het brood. 
Hij wordt in ons leven zo zoet als het is, 
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zo zuur als het smaakt, gebroken en gedeeld 
totdat alles is voltooid en allen zijn opgegaan 
in U onze God, eeuwig leven. 
 
 Allen Al wie eet van dit Brood,  
en breekt en deelt met een ander,  
hij houdt de Heer inleven hier onder ons. 
 
V.  Daarom kan het niet zijn dat wij-in-Hem 
als het gras verkleuren, als de grond in de winter 
verkillen en verstenen, als dor uitgeleegd blad 
van de takken vallen. 
Daarom kan het niet zijn, dat wij geloven in niets 
hopen op niemand, dat onze liefde zinloos is. 
Daarom eten wij dit Brood om te weten dat Gij, 
God-in-Hem, met ons zijt tot alle leven is voldragen. 
 
Allen  Al wie eet van dit Brood, 
en breekt en deelt met een ander, 
hij houdt de Heer in leven hier onder ons. 
 
L.    Daarom reiken wij elkaar het leven aan, 
om te worden nieuwe mensen, 
vlees en bloed van Jezus Messias. Amen 
 
  V.  Bidden wij nu samen het gebed dat Jezus ons zelf 
gaf: Onze Vader….. 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, 
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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. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en 
de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.  
   
  V.     Vredeswens 
Hij die gesproken heeft  en die onze dienaar werd, 

de minsten van allen: 
Hij is onze vrede geworden. 
Mogen zijn vrede nu met ons zijn, 
opdat wij horen en doen Gods woord, 

opdat wij elkaar zoeken en dienen, opdat wij leven. 
 Wensen wij elkaar de vrede toe. 
 
  V. Communie gebed 
Heer onze God, voor ons ligt het brood 
waarmee Gij ons wilt voeden voor eeuwig leven 
Gij hebt het doordesemd met de Geest van Uw Zoon 
Wij vragen U 
laat ons één worden met dit Brood 
en mogen de Geest in ons vaardig worden 
opdat wij deel krijgen aan Uw koninkrijk. 
Zalig zij, die genodigd zijn aan de tafel van de Heer. 
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V. Zie het lam Gods,  
dat weg neemt de zonden van de wereld: 
 
Allen:    Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,  
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond zijn. 
 
♫Communielied: Ga met God en Hij zal met je zijn 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
  V.     Bidden wij samen het slotgebed  
God, Gij hebt U geheel aan ons gegeven 
en ons gevoed met het Lichaam des Heren 
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Wij vragen U: 
beweeg ons tot woorden en daden van liefde, 
en laat ons met U verbonden blijven.  
Door Christus onze Heer. 
Amen. 
 
 L.    Mededelingen 
 
 V.     Wegzending en zegenbede: 
Zegenen wij elkaar, hier met lied en gebed 
en daar in ons dagelijks leven. 
Zegenen wij elkaar met liefde en trouw 
bij alle lief en leed, in vreugde en verdriet. 
Moge God ons zegenen  
In de Naam van de Vader….. 
 
♫ Slotlied: (Muziek) 
 


