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Baan een weg!
Zo trad Johannes op in de
woestijn en doopte ; hij
preekte een doopsel van
bekering tot vergiffenis van
de zonden.
M arc us 1, 4

♫ Openingslied: Barmhartige Heer, genadige God.
Barmhartige Heer, genadige God.
Barmhartige Heer, genadige God.
Ja, wat de hemel is voor de aarde,
dat is zijn liefe voor hen die geloven.
Barmhartige Heer, genadige God.
Zover als het oosten van het westen vandaan is,
zover van ons af werpt Hij al onze zonden.
Barmhartige Heer, genadige God.
Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten
dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde.
Barmhartige Heer, genadige God.
Mensen, hun dagen zijn als het gras,
zij bloeien als bloemen in het open veld.
Dan waait de wind en zij zijn verdwenen.
Barmhartige Heer, genadige God.
Maar duren zal de liefde van God
voor allen die zijn verbond bewaren,
zijn woord behartigen en het volbrengen.
Barmhartige Heer, genadige God.
 Inleiding
We vieren de tweede zondag van de Advent.
Vorige week werden we opgeroepen waakzaam te zijn,
omdat we niet weten wanneer de Heer komen zal.
Nu wordt ons een nog actiever voorbereiden
op zijn adventus ( zijn komst), aangezegd:
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maak de paden van de Heer recht!
Vaak wringen we ons in allerlei bochten,
wegen die ons van de Heer wegvoeren.
Laten we deze week beginnen met de weg naar ons hart
recht te maken voor de Heer. Ons hart voor Hem te
openen, laten we alles wat de weg tussen ons en God
blokkeert aan Hem voorleggen en vragen om vergeving.
 Schuldbelijdenis 4 in de advent.
V: Heer, die U tot ons keert
en onze ongerechtigheid niet voor altijd indachtig wilt zijn,
ontferm U over ons. A: Heer, ontferm U over ons.
V: Christus, die ons doet standhouden tot het einde,
zodat geen blaam ons treft, ontferm U over ons.
A: Christus, ontferm U over ons.
V: Heer, die ons sterkt, zodat wij onberispelijk zijn en heilig
wanneer Gij komt in heerlijkheid, ontferm U over ons.
A: Heer, ontferm U over ons.
 Openingsgebed
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 …
L.: De eerste lezing is uit het boek Jesaja 40, 1-5.9-11
Goed nieuws voor het volk in ballingschap: zij mogen
terugkeren naar hun land, de Heer komt naar hen
toe. Baan de weg voor de Heer!
3

Troost, troost toch mijn stad, - zegt uw God -; spreek
Jeruzalem moed in; roep haar toe dat haar straftijd
voorbij is, dat haar ongerechtigheid vergeven is, dat zij
van Gods hand haar zonden dubbel betaald heeft
gekregen. en stem roept: “Baan de Heer een weg in de
steppe; effen voor onze God een heerbaan in de woestijn;
elk dal moet gevuld, elke berg en heuvel geslecht
worden; alle oneffenheden moeten vlak, de rotsmassa's
een vallei worden. En verschijnen zal de glorie des Heren,
en alle vlees zal daarvan getuige zijn. De mond des Heren
heeft het gezegd!”
Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode. Verhef
krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant. Verkondig
het luide, ken geen vrees; roep tot de steden van Juda: Uw
God is op komst! Zie, God, de Heer, komt met kracht. Zijn
arm voert de heerschappij; zijn loon komt met Hem mee;
zijn beloning gaat voor Hem uit. Als een herder zal Hij zijn
schapen weiden, in zijn armen ze samenbrengen, de
lammeren dragen tegen zijn boezem, de schapen met
zachte hand geleiden.”
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Antwoordpsalm: Ps.: 85, 9ab-10.11-12.13-14
L.:

A.:

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,
zijn Glorie komt weer bij ons wonen.
Laat ons uw barmhartigheid zien,
geef ons uw heil, o Heer.
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L.:

A.

L.:

A.:

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan
als vrede en recht elkander omhelzen;
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.
Laat ons uw barmhartigheid zien,
geef ons uw heil, o Heer.
Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.
Laat ons uw barmhartigheid zien,
geef ons uw heil, o Heer.

L.: De tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel
Petrus 3, 8-14
Verwacht én verhaast de komst van de Heer!
Vrienden, één ding mag u niet ontgaan: voor de Heer is
één dag als duizend jaren en duizend jaren als één dag.
De Heer talmt niet met zijn belofte zoals sommigen
menen, maar Hij heeft geduld met u daar Hij wil dat allen
tot inkeer komen en dat niemand verloren gaat. Maar de
dag des Heren zal komen als een dief. Dan zullen de
hemelen dreunend vergaan en de elementen zullen door
vuur worden verteerd; en de aarde en de daden op aarde
verricht zullen zich bevinden voor Gods oordeel. Wanneer
alles zo vergaat, hoe moet gij dan uitmunten door een
heilig leven en innige vroomheid, de komst verwachtend
en verhaastend van de dag Gods, waardoor de hemelen
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in vlammen zullen opgaan en de elementen zullen
wegsmelten in de vuurgloed. Maar volgens zijn belofte
verwachten wij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde,
waar gerechtigheid zal wonen. In deze verwachting,
geliefden, moet gij u beijveren onbevlekt en onberispelijk
voor Hem te verschijnen, in vrede met God.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
♫Tussenlied: O Heiland kom de wereld wacht
(Mel.:O Heiland open wijn de poort)
O Heiland, kom, de wereld wacht.
Kom tot ons, Heer en toon Uw kracht.
Daal nu vanuit de hemel neer.
Kom tot Uw volk en red ons Heer.
Heer ,kom, gij zijt de dageraad,
Ons eeuwig licht dat nooit vergaat
Gij zijt de Zon die levend is,
Verdrijf voorgoed de duisternis.
Kom, Eeuwig woord, Emanuёl,
Verlos Uw volk, Uw Israël.
Heer, leid Uw volk door U bevrijd,
tot aan Uw komst in majesteit.
 Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Marcus 1, 1-8.
Johannes de doper roept in de woestijn: Bereidt de
weg van de Heer, maakt de paden van de Heer
recht!
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Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de zoon
van God. Zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja:
Zie, ik zend mijn bode voor u uit die voor u de weg zal
banen; een stem van iemand die roept in de woestijn:
Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Zo
trad Johannes op in de woestijn en doopte; hij preekte
een doopsel van bekering tot vergiffenis van de zonden.
Heel de landstreek Judea en alle inwoners van Jeruzalem
trokken naar hem uit, en lieten zich door hem dopen in de
rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Johannes
ging gekleed in kameelhaar met een leren gordel om zijn
lendenen; hij at sprinkhanen en wilde honing. Hij
predikte: “Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet
waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te
maken. Ik heb u gedoopt met water maar Hij zal u dopen
met de heilige Geest.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Overweging
Geloofsbelijdenis
Voorbede
Richten wij ons vol vertrouwen tot God, onze barmhartige
Vader.
Voor allen die gedoopt zijn: dat zij in navolging van
Johannes mogen getuigen van het Rijk Gods dat ons is
toegezegd. Laat ons bidden…
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Bidden wij voor de regeringsleiders en bestuurders van
landen en gebieden waar mensen onderdrukt, vervolgd of
gemarteld worden: dat zij tot inkeer mogen komen
en zich mogen inzetten voor de waardigheid van iedere
mens. Laat ons bidden…
Bidden we voor allen die verloren lopen en heilloze
wegen gaan in hun leven: dat zij het Evangelie op het
spoor mogen komen en de Heer leren kennen, zodat zij
nieuwe wegen mogen gaan die lijden naar geluk. Laat ons
bidden…
Dat onze geloofsgemeenschap hier ter plaatse een
vruchtbare wijngaard van de Heer mag zijn, waarin allen in
eenheid en vrede samenwerken aan de komst van het
Rijk Gods. Laat ons bidden…
Bidden we voor onszelf en al onze broeders en zusters in
Christus: dat wij op voorspraak van Johannes de Doper
durven te getuigen van een leven met de Heer. Laat ons
bidden
Hier volgen de intenties van de eigen gemeenschap...
Goede God, Johannes heeft ons de weg gewezen die zelf
Jezus is. Hij die mens geworden is en onder ons heeft
gewoond, belooft ons een eeuwig leven in zijn Rijk.
Verhoor dan onze gebeden en geef ons in uw goedheid
alles wat wij nodig hebben om dit Rijk binnen te gaan,
door Christus onze Heer. Amen.
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♫ Tafellied: Nu daagt het in het oosten,
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal,
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
De duisternis gaat wijken,
van d’ eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
Zij die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten,
begroeten ’t morgenrood.
De zonne, voor wie stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen
is Christus, ‘t eeuwig licht!
Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
Prefatie I van de Advent.
V. De Heer zal bij u zijn.
Al. De Heer zal u bewaren.
V. Verheft uw hart.
Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
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V. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.
V. 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 zeggen U toe vol vreugde: ♫ Al.: Heilig,
Eucharistisch gebed VI
V:Heer, onze God,
Gij zijt heilig en goed, en zo bekend met ons,
dat onze namen geschreven staan in uw hand.
Geen mens zult Gij vergeten, dank zij Jezus,
die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden
om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen van hen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en de vrede zelf te zijn.
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A: 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.
V:Heilig deze gaven met de dauw van uw 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 brood 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.
V: Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat
lijden is en die de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt
hoog boven alle namen.
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A: 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.
V: Wij bidden U:
zend uw Geest in ons, die over deze aarde gaat en maak
ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid.
A: 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
hier in ons midden.
V: Bevestig uw Kerk die in ballingschap is,
en maak haar één in liefde en geloof,
tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus en met alle
bisschoppen.
A: Samen met heel uw volk,
met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer,
met apostelen, martelaren en al uw heiligen,
vragen wij om uw barmhartigheid
voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid
en brengen U onze dank.
A: 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.
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V. Bidden wij tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
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.
V.: 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.
 Vredewens
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. Amen.
V. De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.
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♫Lam Gods
 Uitnodiging tot de Communie
V. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Al. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.
De communie wordt uitgereikt
♫Communielied: Van de oproep ten leven
Het mensenvolk dat in het duister leeft
zal eenmaal een groot licht aanschouwen.
Er is een God die ons geroepen heeft,
er is een woord dat wij vertrouwen.
Door de wolken zal Hij breken,
stem van God, die ons geroepen heeft.
O woord van God dat wij vertrouwen.
De stem van God die door de wolken breekt
roept alle mensen bij hun namen;
Dat woord van God dat in de wereld spreekt
geeft alle mensen nieuwe namen:
Woord van God dat ons bejegent,
die ons met uw adem zegent;
Gij, die alle harten openbreekt,
roep alle doden bij hun namen!
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 Slotgebed
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.
Mededelingen
Wegzending en zegen
V: Moge de almachtige en barmhartige God
u heiligen en verlichten
door de komst van zijn eniggeboren Zoon,
wiens wederkomst wij verwachten
en moge Hij u vervullen met zijn zegen. A: Amen
V: Moge Hij u in de strijd van dit leven
standvastig maken in het geloof,
blijmoedig door de hoop en waarachtig in de liefde.
A: Amen.
V: Moge uw vreugde over de menswording van onze
Verlosser
volkomen worden, als Hij wederkomt in heerlijkheid
om u het eeuwig geluk te schenken. A: Amen.
V: Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige
Geest. A: Amen.
V: Gaat nu allen heen in vrede.
A: Wij danken God.
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♫ Slotlied: Wij wachten op U
Refrein: Wij wachten op U, wij wachten op uw woord,
wij verwachten een teken van uw trouw.
Gij die de Schepper zijt van alles wat leeft,
Gij die de ruimte geeft aan al wat adem heeft:
wij wachten op U! Refrein:
Gij die de mensen kent en weet wie wij zijn,
Gij die bevrijden wilt wie zonder uitzicht zijn:
wij wachten op U! Refrein:
Gij die verborgen zijt, wij roepen U aan,
geeft ons een antwoord, God, en zeg aan ons uw Naam!
Wij wachten op U! Refrein:
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