
Eucharistieviering 4e zondag van de Advent 
20 december 2020 

 
Het Thema:    Geef gehoor aan God! 

Zie de dienstmaagd des Heren;  
mij geschiede naar uw woord.  

Lucas 1, 38 
 
Openingsritus: 
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
Amen. 
 
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, 
onze vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij 
met u allen. 
 
A. En met uw geest.   
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Bij het aansteken van vier kaarsen: 
De Heer heeft gezegd, dat David geen huis voor Hem hoeft 
te bouwen, maar dat Hij het zal doen voor David en zijn 
nageslacht, want daaruit zal Hij geboren worden, voor wie 
God de Vader is en die de Zoon van God is. (naar 2e boek 
Samuël 7) 
 
In blijde verwachting steken wij vandaag vier kaarsen aan: 
 
Allen:                                                                                                                                        
God, met het licht en de warmte van deze vier kaarsen 
bereiden wij ons voorop de komst van Uw Zoon. Hij 
vertegenwoordigt het verbond tussen U en de mensen en 
zal onder ons komen als mensenkind. Zijn moeder gaf 
gehoor aan Uw uitnodiging met de woorden: “Mij 
geschiede naar Uw woord”. Help ons gehoor te geven 
aan wat U ons zegt in het Kind dat komen gaat. 
 
♫ Openingslied: In den beginne was het woord 
 
In den beginne was het Woord, 
God die van eeuwigheid bestond, 
stond op en opende zijn mond; 
zijn stem wordt tot vandaag gehoord. 
 
In den beginne was het Woord, 
dat alles wat op aarde leeft 
met sterke hand geschapen heeft, 
waar alle ding aan toebehoort. 
In den beginne was het woord, 
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dat voor de mensen leven is, 
dat nimmer door de duisternis 
verstaan kan worden of verstoord. 
 

Het woord, dat vlees geworden is, 
het groot en goddelijk begin, 
dat loopt tussen de mensen in, 
dat overwint de duisternis. 
 

Inleiding 
Waar is God? Waar kunnen wij Hem vinden? God is 
nergens, Hij bestaat niet, horen we dikwijls om ons heen. 
Anderen zeggen: Hij is te vinden in de natuur, in de 
schepping, en zo beleven ze dat ook. Wij zijn vandaag hier, 
bij elkaar in deze kerk, dit huis van hout en steen, en wij 
zoeken ook naar God. Waar is Hij? Straks horen we 
verhalen, die misschien een antwoord geven. Het zijn in 
ieder geval wonderlijke verhalen, over een God die zich 
aandient, onstuitbaar. Hij verschijnt, te midden van 
mensen, midden onder ons, altijd weer, ja, wellicht ook 
aan ons, vandaag. Wij komen samen op de vierde zondag 
van de Advent, terwijl het kerstgevoel al bijna tastbaar is. 
Tastbaar was het voor Maria, ook vóórdat zij Jezus in haar 
armen hield, als zij Hem nog onder haar hart droog. Wij 
wachten en verwachten met haar mee en bidden om de 
komst van Christus in ons midden, in onze gemeenschap 
en in ons eigen leven. Wij bidden in deze 
Eucharistieviering voor vrouwen die zo graag moeder 
zouden willen zijn, voor hen die vanwege hun beperkingen 
geen kinderen kunnen krijgen; dat ze mensen mogen 
ontmoeten die hun stil verdriet verstaan, dat ze vrede en 
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geluk mogen vinden in hun leven, door Christus onze Heer, 
Amen.  
 

 Schuldbelijdenis 
Dat Gods kracht ook ons mag overschaduwen, deze 
zondag in de viering van de Eucharistie, en de weg mag 
bereiden naar Kerstmis. Keren wij ons tot de barmhartige 
en menslievende God, vragen wij Hem ons om onze 
zonden te vergeven. 
 

Zie mij en red mij uit de nood, schenk mij leven zoals U 
hebt beloofd, Heer, Ontferm U over ons. 
Laat mijn gebed tot U doordringen, red mij volgens Uw 
woord. Christus, Ontferm U over ons. 
Onmetelijk is Uw goedheid, laat mij leven naar Uw wil. 
Heer, Ontferm U over ons. 
 

Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze 
zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven, 
Amen. 
 
 Openingsgebed 
Verborgen God, Gij kent ons, Gij weet hoe blind wij zijn 
voor uw nabijheid, hoe ver wij nog verwijderd staan van U. 
Onthul ons uw aanwezigheid, breng ons tot de 
gehoorzaamheid van het geloof, en roep ons tot de 
gemeenschap van Jezus Christus, onze Heer. Die met U en 
de heilige Geest leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid, 
Amen. 
De eerste lezing is uit het tweede boek Samuël 7, 1-5.8b-
12.14a.16 



  

5 
 

De profeet Natan keert de plannen van koning David 
radicaal om: niet David zal voor God, maar God zal voor 
David een huis bouwen. 
Toen koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis, 
en de Heer gezorgd had dat al zijn vijanden in heel de 
omtrek hem met rust lieten, zei hij tegen de profeet 
Natan: “`Nu moet u eens zien! Zelf woon ik in een paleis 
van cederhout, en de ark van God staat onder tentdoek!” 
Natan zei tot de koning: “`Doe gerust wat u van plan bent; 
de Heer staat u bij.” Maar die zelfde nacht nog werd het 
woord van de Heer gericht tot Natan: “Zeg aan mijn 
dienaar David: Zo spreekt de Heer: Gij wilt voor Mij een 
huis bouwen en Mij daarin laten wonen? Zo spreekt de 
Heer, Heer van de hemelse machten: Ik heb u uit de 
steppe gehaald, achter de schapen vandaan, om vorst te 
zijn over mijn volk Israël. Op al uw tochten heb Ik u 
bijgestaan; al uw vijanden heb Ik vernietigd; uw naam heb 
Ik groot gemaakt als die van de groten der aarde. Ik heb 
mijn volk Israël een gebied gegeven, en het daar geplant 
om er te wonen. Het wordt niet meer opgeschrikt, en door 
geen boosdoeners verdrukt zoals vroeger, in die tijd dat Ik 
over Israël, mijn volk, rechters had aangesteld. Ik heb 
gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten. De Heer 
kondigt u aan dat Hij voor u een huis zal oprichten. Als uw 
dagen voleind zijn en gij bij uw vaderen rust, zal Ik de 
nazaat die gij verwekt, hoog verheffen en zijn koninklijke 
macht in stand houden. Ik zal hem tot vader zijn en hij zal 
mijn zoon zijn. Zo zal uw huis en uw koninklijke macht 
altijd stand houden; uw troon staat vast voor eeuwig.” 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
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Antwoordpsalm: Psalm 89, 2-3.4-5.27.29 
 
Al. Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen. 
 
Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen, uw trouw verkondigen 
aan elk geslacht. Gij hebt gezegd: mijn gunst blijft eeuwig 
duren, de hemel is de grondslag van mijn trouw.                                  
Al. Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen. 
 
Ik heb met David een verbond gesloten, mijn uitverkoren 
dienaar met een eed beloofd: Ik zal uw nageslacht in stand 
houden voor eeuwig, in alle tijden blijft uw troon bestaan.                                   
Al. Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen. 
 
Hij zal mij aanroepen; Gij zijt mijn Vader, mijn God, de 
steenrots van mijn heil. Voor altijd kan hij rekenen op mijn 
genade, voor immer blijft mijn bond met hem van kracht.                              
Al. Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen. 

 
De tweede lezing is uit de eerste brief van de heilige 
apostel Paulus aan de Romeinen 16, 25-27 
Paulus besluit zijn brief aan de Romeinen met een 
plechtige lofprijzing van God, waarin hij bovendien de kern 
van zijn theologie samenvat. 
Aan Hem die bij machte is u te bevestigen in het evangelie 
van Jezus Christus dat ik verkondig - volgens de 
openbaring van het geheim dat eeuwenlang verzwegen 
bleef, maar dat nu is onthuld, en dat krachtens de 
opdracht van de eeuwige God aan de hand van profetische 
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geschriften aan alle heldenvolken is bekend gemaakt om 
hen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof - 
aan Hem, de enige, alwijze God, zij de heerlijkheid door 
Jezus Christus in de eeuwen der eeuwen! Amen. Zo 
spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 
♫Tussenlied: Ons hart verheft zich 
Ons hart verheft zich tot U, Heer 
zie vol ontferming op ons neer. 
Betoon ons uw barmhartigheid, 
schenk ons uw heil in eeuwigheid. 
 

Toon ons uw wegen, geef ons kracht. 
Heer, red uw volk, dat U verwacht. 
Leid Gij ons in uw waarheid voort, 
totdat uw roepstem wordt gehoord. 
 
Vergeef ons onze zonden groot. 
Wij zijn in eenzaamheid en nood. 
Verlaat u op de Heer altijd, 
Totdat zijn komst uw hart verblijd. 
 
De nacht is om, de dag nabij. 
Staat op! Ons Heil verwachten wij. 
Trekt aan de wapens van het licht, 
Wilt u bekleden met de Heer! 
 Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Lucas 1, 26-38 
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Maria zal een zoon krijgen, die zij Jezus moet noemen. De 
betekenis en de toekomst van dit kind worden haar 
geopenbaard. 
Toen Elisabet zes maanden zwanger was werd de engel 
Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, 
Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die 
Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de 
maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: 
“Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.” Zij schrok van 
dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon 
betekenen. Maar de engel zei tot haar: “Vrees niet Maria, 
want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult 
zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en gij 
moet Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en Zoon 
van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal 
Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in 
eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn 
koningschap zal nooit een einde komen.” Maria echter 
sprak tot de engel: “Hoe zal dit geschieden daar ik geen 
man beken?” Hierop gaf de engel haar ten antwoord: “De 
heilige Geest zal over u komen en de kracht van de 
Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter 
wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van 
God. Weet dat zelfs Elisabet, uw bloedverwante, in haar 
ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij 
onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want 
voor God is niets onmogelijk'. Nu zei Maria: “Zie de 
dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.” En 
de engel ging van haar heen.  
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
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Overweging: 
 

Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van 
hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, 
onze Heer, die ontvangen is van de heilege Geest, 
geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder 
Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die 
nedergedaald is ter helle, de derde daag verrezen uit de 
doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de 
rechterhand van God, de Almachtige Vader, van daar 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 vergeven van de 
zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig 
leven. Amen 
 

Voorbede:    Heer onze God wij bidden u verhoor ons 
Broeders en zusters, geven wij zoals Maria gehoor aan God 
en leggen wij ons leven en dat van onze dierbaren in zijn 
hand, in het vertrouwen dat zijn heilzame wil zal 
geschieden. 
 
Voor onze bisschop en alle herders van de Kerk: dat zij met 
de hulp van Gods genade in vreugde en met toewijding 
hun ambt vervullen en de gelovigen helpen uitzien naar de 
dag van Christus' komst in heerlijkheid. Laat ons bidden….  
Voor ouders die een kind verwachten: dat zij het nieuwe 
leven met liefde en zorg omringen. Voor ouders die zich 
door een zwangerschap overvallen voelen: dat zij alle 
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steun en hulp ontvangen om de enige juiste keuze te 
kunnen maken. Laat ons bidden…. 
 

Voor onze geloofsgemeenschap hier ter plaatse: dat wij 
ruimte durven maken voor een nieuw begin, dat alleen 
door de kracht van de heilige Geest verwekt kan worden. 
Laat ons bidden…. 
 

Voor onszelf: dat wij niet bang zijn de gehoorzaamheid van 
het geloof aan te nemen; opdat God ons zijn goedheid en 
mensenliefde kan openbaren. Laat ons bidden…. 
 
Voor zieken en eenzamen, voor hen die in nood verkeren, 
voor onze overleden broeders en zusters: dat zij door 
Jezus genade vinden bij God 
en mogen leven in zijn Rijk zonder einde. Laat ons 
bidden…. 
 
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige 
gemeenschap... 
 
Goede God, door de boodschap van de engel weten wij 
dat uw Zoon mens geworden is en onder ons wil wonen. 
Wij bidden U, dat wij met een vreugdevol hart kunnen 
uitzien naar het komende kerstfeest en Hem in geloof 
aanvaarden als onze liefdevolle Redder Christus onze 
Heer. Amen 
Eucharistische liturgie:                                 Tafel Dienst 
Terwijl brood en wijn naar het altaar worden gebracht 
wordt de collecte gehouden.  
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♫ Tafellied: God wil een tempel bouwen 
 
God wil een tempel bouwen om ons nabij te zijn, 
En boven alle vrouwen zal Zij gezegend zijn, 
Die Hij zich heeft verkoren: Maria is haar naam, 
Een roos die zonder doornen in bloei zal komen staan. 
 
De bloem gaat zich ontvouwen, het zonlicht wekt haar 
zacht, 
Verwacht in stil vertrouwen het wijken van de nacht: 
Zo heeft Zij willen wachten, de hoop in zich gevoed. 
Zo schijnt na vele nachten ons levenslicht voorgoed. 
 
Zijn warmte zal verlichten de armen in het land, 
Op aarde vrede stichten: kom, reik elkaar de hand.  
God zal zijn tempel bouwen: een wereldwijd tehuis. 
Mensen die Hem vertrouwen: zij worden kind aan huis. 
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 
God, brandoffers en zoenoffers kunnen U niet behagen. 
Nu komen wij naar U toe met onze gaven, met onze hoop 
en onze zorgen, onze liefde en onze vreugde. Heilig ons en 
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richt ons hart op het volbrengen van uw wil. Door Christus 
onze Heer. 
 
Prefatie: II van de Advent 
De Heer zal bij u zijn. 
De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart. 
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen 
aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden willen 
wij U danken, altijd en overal door Christus onze Heer. 
Profeten hebben Hem geschouwd, en Hem voorzegd; een 
vrouw, die maagd en moeder was, heeft Hem gedragen; 
Johannes heeft verkondigd dat Hij komen zou, en Hem 
herkend en aangewezen toen Hij eenmaal was gekomen. 
Hij zelf ontsteekt in ons de vreugde en de kracht om toe te 
leven naar de dag van zijn geboorte. Laat Hij ons vinden, 
waakzaam, biddend, vol van dat geheim, zingend van alle 
grote dingen die Hij heeft gedaan. 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:  
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.    . 
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EUCHARISTISCH GEBED V 
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij 
hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor 
het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw 
goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het 
verlossende Woord, uw helpende hand. Nooit willen wij 
vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze 
last maakte Hij tot de Zijne, zijn trouw werd de onze. 
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 
 

God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en 
deze wijn de kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons † 
het Lichaam en Bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, 
Jezus Christus. 
 

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had 
de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs 
van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij 
van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft Hij het 
brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen 
naar U, God,  zijn almachtige Vader, de zegen 
uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen 
gegeven met de woorden: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ 
ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U 
GEGEVEN WORDT . 
 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn 
handen, Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem 
over 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 
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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. 
 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot 
Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
 
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, 
uw Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de 
overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn 
hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende 
brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen 
uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de 
Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. Wek 
de gezindheid van Jezus Christus in ons hart.  Sterk ons 
vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met vuur van 
uw Geest en breng ons elkaar nabij.  
 
Vrijmoedig in deze Geest, bidden wij U, Vader, voor uw 
heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede 
en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht 
aan Franciscus, aan onze bisschop Johannes, en aan allen 
die Gij als herder in uw Kerk hebt aangesteld. Gedenk in 
uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats 
innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door de 
dood van ons zijn heengegaan. Samen met heel uw volk, 
met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de 
apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook met 



  

15 
 

allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben 
gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij 
uw grootheid en brengen wij U onze dank, door Jezus, uw 
Zoon, 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 
 
Onze Vader 
Bidden wij tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus 
ons gegeven heeft. 
 
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. Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
vredeswens     
 
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. 
 
De vrede des Heren zij altijd met u. 
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En met uw geest.  
Wensen we elkaar de vrede   
 
LAM GODS 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm 
U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm 
U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons 
de vrede. 
 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE 
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie 
het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
 
Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar 
spreek slechts een woord en ik zal gezond worden. 
 
Het lichaam en het bloed van Christus bewaren ons tot het 
eeuwig leven, Amen. 
 
Communie:  
♫Communielied: Als tussen licht en donker 
 
Als tussen licht en donker 
de tijd haar stroom versnelt, 
zijn wij in U verzonken, 
ons hart raakt niet ontsteld: 
Gij leeft en houdt de wacht.  
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Wij hebbe 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. 
 
 Slotgebed 
God, als wij U zoeken, zijt Gij ons reeds nabij, en midden 
onder ons aanwezig. Doe onze hoop herleven in Hem die 
wij hebben herkend bij het breken van het brood. Wek ons 
vertrouwen dat Gij zijt: God-met-ons, in Christus onze 
Heer. 
 
Mededelingen: 
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Slotzegen 
Buig uw hoofd en bid om Gods zegen 
 
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. Amen 
 
Moge Hij u in de strijd van dit leven standvastig maken in 
het geloof, blijmoedig door de hoop en waarachtig in de 
liefde. Amen 
 
Moge uw vreugde over de menswording van onze 
Verlosser volkomen worden, als Hij wederkomt in 
heerlijkheid om u het eeuwig geluk te schenken. Amen 
 
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.  
Amen 
 
 
Gaat nu allen heen in vrede.  
Wij danken God. 
 
♫ 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, 
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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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