3 de zondag van de Advent
Eucharistieviering
12 december 2021

Verheugt u, de Heer is nabij
Ik doop u met water,
maar er komt iemand die sterker is dan ik.
Luc as 3, 16

♫ Openingslied: Kom tot ons, de wereld wacht
Kom tot ons, de wereld wacht.
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria’s kind.
Kind dat uit uw kamer klein,
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld
gaat uw weg zoals een held.
Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.
 Inleiding
Vandaag ontsteken we de derde kaars op de
adventskrans.
We zijn over de helft,
het licht wint steeds meer terrein.
Dit is deze zondag ook zichtbaar in de liturgische kleur,
want vandaag kan het roze worden gebruikt:
het licht van Kerstmis
schijnt al door het donkere paars van de Advent heen.
`Gaudete in Domino semper', luidt vandaag de introltus,
Verheugt u in de Heer, te allen tijde!'.
Na de oproep waakzaam te zijn op de eerste zondag
en de oproep tot bekering op de tweede zondag,
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kleurt vandaag de hoop van de Blijde Boodschap de dag.
 Schuldbelijdenis
 Openingsgebed
Heer, onze God,
altijd zijt Gij bezorgd om ons geluk.
Geduldig en getrouw bereidt Gij uw volk voor
op de komst van de Heiland.
Doorbreek onze onmacht, ontsluit ons hart;
dat wij onbevangen Hem herkennen
die midden onder ons zal komen:
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.
Die met U leeft en heerst...
L.: De eerste lezing is uit de profeet Sefanja 3, 14-18a
Jeruzalem, jubel van vreugde, want God is in je midden als
een reddende held.
Sion, jubel van vreugde, juich, Israël, verheug u en wees
blij, Jeruzalem, met heel uw hart! Het vonnis dat op u
drukte, werd door de Heer vernietigd. Hij heeft uw vijand
verjaagd. De Heer, de Koning van Israël, blijft bij u: nu hoeft
gij geen onheil meer te vrezen! Op die dag zal er tot
Jeruzalem gezegd worden: Vrees niet, Sion, en laat uw
handen niet verslappen. De Heer, uw God, is bij u als een
reddende held. Uitermate verheugt Hij zich om u, door zijn
liefde maakt Hij u nieuw; Hij jubelt om u van vreugde.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
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Antwoordpsalm: Uit de profeet Jesaja 12, 2-3.4bcd.5-6
L.:

A.:

L.:

A.:

L.:

A.:

Ik dank U, o Heer, Gij waart toornig op mij,
maar nu schenkt Gij troost en vergeving.
Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem,
ik hoef voor geen onheil te vrezen.
Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont,
want Israëls Heilige woont in uw midden.
De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht,
Hij toont zich mijn helper en redder.
Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn naam,
verkondigt de volken zijn machtige daden,
maakt alom zijn grootheid bekend.
Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont,
want Israëls Heilige woont in uw midden.
Zingt luid voor de Heer, die wonderen deed,
laat heel de aarde het horen.
Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont,
want Israëls Heilige woont in uw midden.
Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont,
want Israëls Heilige woont in uw midden.

L.: De tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel
Paulus aan de christenen van Filippie 4, 4-7
Verheug je, wees onbezorgd, de Heer is nabij!
Broeders en zusters, verheugt u in de Heer te allen tijde.
Nog eens: verheugt u! Uw vriendelijkheid moet bij alle
mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Weest onbezorgd.
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Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en
smeking, en nooit zonder dankzegging. En de vrede van
God, die alle begrip te boven gaat zal uw harten en
gedachten behoeden in Christus Jezus.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
♫Tussenlied: Ons hart verheft zich tot U, Heer
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 zonde groot.
Wij zijn in eenzaamheid en nood.
Verlaat u op de Heer altijd,
Totdat zijn komst uw hart verblijdt.
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Lucas 3, 10-18
Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen met wie niets
heeft.
In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag: “Wat
moeten wij doen?
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Johannes gaf hun ten antwoord: ”Wie dubbele kleding
heeft, laat hij delen met wie niets heeft, en wie voedsel
heeft, laat hij hetzelfde doen.”
Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en ze
vroegen hem: “Meester, wat moeten wij doen?”
Hij zei hun: “'Niet meer vragen dan voor u is vastgesteld”
Ook soldaten ondervroegen hem: “En wij, wat moeten
wij doen?”
Hij antwoordde: “Niemand uitplunderen, niemand iets
afpersen, maar tevreden zijn met uw soldij.”
Omdat het volk vol verwachting was en iedereen zich
aangaande Johannes de vraag stelde, of hij niet de
Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen het antwoord:
“Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker
is dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los
te maken. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met
vuur. De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer
grondig te zuiveren en zijn tarwe te verzamelen in de
schuur, maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar
vuur.“
Zo en met nog vele andere vermaningen verkondigde
Johannes aan het volk de blijde boodschap.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Overweging
Geloofsbelijdenis
Voorbede
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De apostel Paulus zegt tegen de Filippenzen: “Laat al uw
wensen bij God bekend worden in gebed en smeking.”
Bidden we dan met een dankbaar hart en vol
vertrouwen tot God, onze barmhartige Vader.
Bidden we voor de leerlingen van de Heer wereldwijd:
dat zij mogen getuigen van de Heer die nabij komt.
Laat ons bidden.
Bidden we voor vele mensen die moeten leven in angst,
onzekerheid en zorgen:
dat zij de Heer mogen leren kennen en aan Hem hun
zorgen kunnen toevertrouwen. Laat ons bidden.
Bidden we voor al die plaatsen waar oorlog, conflict en
onderdrukking heerst:
dat dit gebroken mag worden en plaats mag maken voor
liefde, vrede en gerechtigheid. Laat ons bidden.
Bidden we voor onszelf:
dat wij vanuit onze verbondenheid met de Heer mogen
leven en onze naasten in nood nabij mogen zijn.
Laat ons bidden.
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige
gemeenschap...
Goede God, alles wat op ons hart drukt en al onze
verlangens leggen we vol vertrouwen in uw handen.
Luister dan naar onze gebeden, verhoor ons gebed
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en geef dat wij van U ontvangen wat we nodig hebben om
licht van de wereld te zijn. Dat bidden we U, door Christus
onze Heer. Amen.
Terwijl brood en wijn naar het altaar worden gebracht
wordt de collecte gehouden.
Tafellied: Het lied van het brood
Het brood in de aarde gevonden,
het brood door handen gemaakt,
het brood van tranen en zorgen,
dat brood dat naar mensen smaakt.
Het brood van oorlog en vrede,
dat dagelijks eendere brood,
het vreemde brood van de liefde
het stenen brood van de dood.
Het brood dat wij duur verdienen,
ons lichaam, ons geld, ons goed,
het brood van ons samen leven,
die schamele overvloed.
Dat brood dat wij moeten eten
om niet verloren te gaan.
Wij delen het met elkander
Ons hele mensenbestaan.
8

Gij deelt het met ons, zo deelt Gij
U zelf aan ons uit voorgoed,
een mens om nooit te vergeten,
een God van vlees en bloed.
 Gebed over de gaven
Heer, hier zijn onze gaven, het brood en de wijn.
Maak dat wij onszelf geven in toewijding aan U,
zoals Gij U aan ons schenkt bij de komst van uw Zoon,
Jezus Christus, onze Heer.
Prefatie
I van de Advent
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,
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met allen die staan voor uw troon,
loven en aanbidden wij U
en zingen U toe vol vreugde: Heilig Heilig
Eucharistisch gebed III-b, met acclamatie 3
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.
Samen: 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.
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:
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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.
♫ Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt
verlost door uw kruis en verrijzenis.
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
et Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest, opdat men ons in
Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest.
Samen: 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; samen met uw apostelen en martelaren,
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 dienaar Franciscus, onze paus, en
Johannes, 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.
Samen: 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.
Al.: 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.

V.: Bidden wij tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
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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.
Vredeswens
Lam Gods
Communie
♫Communielied: Zingt voor de Heer van liefde en trouw
Zingt voor de Heer van liefde en trouw
die onder ons verblijven wou.
zingt als het gras dat dankt voor dauw;
alleluia, alleluia.
13

Zingt voor het heilig hemels brood,
dat ons versterkt in alle nood,
dat ons doet leven na de dood.
alleluia, alleluia.
Zingt voor de liefde die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar rijk begint;
alleluia, alleluia.
Zingt voor het heil dat komen gaat;
Zingt voor de deur die open staat
Zingt voor de God die zingen laat;
alleluia, alleluia.
 Slotgebed
Heer, de schepping toont uw goedheid zonder maat.
Doe ons in al wat wij geven en wat ons gegeven wordt,
uw gaven zien.
Heb geduld met onze aarzeling, met onze vergissingen.
Breek niet wat in ons geknakt is;
doof niet wat in ons nog smeult,
maar kom ons tegemoet en help ons.
Door Christus, onze Heer...
Mededelingen
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Wegzending en zegen
Pr 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.
Pr 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.
Pr 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.
Pr Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
A. Amen.
Pr Gaat nu allen been in vrede.
A. Wij danken God.
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Slotlied: 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 nacht’lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
in Christus ’t eeuwig licht!
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