
 4de zondag van de Advent 

  Woord en Communieviering  
  19 december 2021 

 
 
   

Gij zijt gezegend 

Zie, zodra ik uw groet hoorde, sprong het 
kind van vreugde op in mijn schoot, 

 L u c a s  1 ,  4 4  
 

m . m . v .   
h e t  I n t e r n a t i o n a l  B a v o  C h o i r  ( I B C )  
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♫ Voorzang: Dios Esta Aqui 
Dios esta aquí 
Tan cierto como el aire que respiro 
Tan cierto como en la mañana se levanta el sol 
Tan cierto que cuando le hablo el me puede oír (2x) 
Refrein: 
Lo puedes Sentir 
A tu lado en este mismo instante 
Lo puedes llevar 
muy dentro de tu corazon 
Lo puedes sentir 
En ese problema que tienes 
Dios esta aqui 
Si tu quieres le puedes seguir(2x) 
 
Santo, Santo, Santo 
Mi corazon te adora 
Mi corazón  que sabe decir 
Santo eres tu Refrein (2x) 
 
V;  Begroeting. 
Goede morgen u allemaal.  
Van harte welkom in deze woord/communieviering.  
Het thema van deze viering is:  Gij zijt gezegend 
 
Wij 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 
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♫ Openingslied: Jezus wij verhogen U 
Jezus, wij verhogen U 
Wij erkennen U als Heer 
U bent hier, in ons midden Heer 
En onze lofprijs geeft U eer 
Refrein: 
Als wij aanbidden, bouw Uw troon 
Als wij aanbidden, bouw Uw troon 
Als wij aanbidden, bouw Uw troon 
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats 
Als wij aanbidden, bouw Uw troon 
Als wij aanbidden, bouw Uw troon 
Als wij aanbidden, bouw Uw troon 
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats 

 
Jezus, wij verhogen U 
Wij erkennen U als Heer 
U bent hier, in ons midden Heer 
En onze lofprijs geeft U eer. Refrein 

 
V: Bidden we nu samen het Gebed om vergeving. 

Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, 
 van wie de zonde door U wordt toegedekt. 

A:  HEER, ONTFERM U. 
 
V:  Mijn toevlucht bent U, mijn redder in nood, 

 U hult mij in voorspoed en vreugde.  
A:  CHRISTUS, ONTFERM U. 
 
V:  Geef mij inzicht en wijsheid, 

 toon mij de weg die ik moet gaan.  
A:  HEER, ONTFERM U. 
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  Openingsgebed 
Al.: 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 leeft en heerst. 
Amen. 
 

  De eerste lezing is uit de profeet Micha 5, I-4a 

Uit de stad en het geslacht van David zal een nieuwe 
koning opstaan, die Israël zal weiden als een herder. 
Dit zegt de Heer “Gij, Betlehem Efrata, het kleinste onder Juda's 
geslachten, uit u zal geboren worden hij die over Israël moet 
heersen. In het verre verleden ligt zijn oorsprong, in lang 
vervlogen dagen.” 

Daarom zal de Heer hen niet langer overlaten aan hun lot dan 
tot de tijd dat de moeder haar kind gebaard heeft. Dan komt de 
rest van zijn broeders weer samen 

met de zonen van Israël. Dan neemt hij de macht in handen en 
zal hen hoeden door de kracht van de Heer, 
door de verheven naam van de Heer zijn God. In veiligheid 
zullen zij wonen, omdat zijn macht zal reiken 

tot aan de uiteinden der aarde. Hij zal een man van vrede zijn. 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 

Antwoordpsalm: Ps. 80, 2ac.3b.15-16.18-19 
 

L.:  Herder van Israël, hoor ons aan, 
die Jozef leidt als een kudde; 
Die troont op de Kerubs, verschijnt met luister, 
voor Efraïm, Benjamin en Manasse. 
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A.:  God van de heerscharen, richt ons weer op;  
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. 

L.: Werpt uw macht in de strijd,  
kom om ons bij te staan. 
God van de heerscharen, keer toch terug, 
zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard. 

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

 
L.: Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant, 

het stekje dat Gij hebt gekweekt. 
Laat uw hand op uw gunsteling rusten, 
op het kind dat Gij grootgebracht hebt. 

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

 
L.: 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. 
 

♫ 1ste Tussenlied: Bo ta e lus 
Bo ta e lus den mi kaminda. 
Mi kreador bo ta pa semper 
Bo a primintimi ku semper lo bo tey 
O mi senjor ami a kere esey (2x) 
 

Refrein: Paso bo ta mi senjor, bo ta mi fiel wardador 
I bo ta todo poderoso e dios marafijoso 
Bo meresee adorashon i tu gloria i honor 
Paso bo ta mi Senjor 
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Bo ta e lus den mi kaminda. 
Mi kreador bo ta pa semper 
Bo a primintimi ku semper lo bo tey 
O mi senjor ami a kere esey  Refrein(4x) 

 
L.: De tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel 
Paulus aan de Hebreeën 10, 5-10 

Christus is gekomen om Gods wil te doen.  
Broeders en zusters, als Christus in de wereld komt, zegt Hij tot 
de Vader: “Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild, maar Gij 
hebt mij een lichaam bereid. Brandoffers en zoenoffers konden 
U niet behagen. 
Toen zei ik: Hier ben ik. Zoals er in de boekrol over mij 
geschreven staat: Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.” 

Eerst zegt Hij dus: Slachtoffers en gaven, brandoffers en 
zoenoffers hebt Gij niet gewild, die konden u niet behagen 
hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden. En 
dan zegt Hij: Hier ben ik, ik ben gekomen om Uw wil te doen. Hij 
schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden. Door die 
wil zijn wij geheiligd, eens en voor altijd, door het offer van het 
lichaam van Jezus Christus. 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 

 
2ste Tussenlied: Let There Be Love  
Let there be love shared among us, 
Let there be love in our eyes, 
May now your love sweep this nation, 
Cause us oh lord to arise. 
Give us a fresh understanding 
Of brotherly love that is real, 
Let there be love shared among us, 
Let there be love 
Let there be love 
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Laga bo amor reina den nos 
Den nos mirada bria amor 
Plama bo amor den nos pueblo 
Pa nos, oh dios engrandesé 
Duna nos komprondementu 
Di amor real fraternal 
Laga bo amor reina den nos 
Reina amor 
Reina amor 
 
Let there be love shared among us, 
Let there be love in our eyes, 
May now your love sweep this 
nation, 
Cause us oh lord to arise. 
Give us a fresh understanding 
Of brotherly love that is real, 
Let there be love shared among us, 
Let there be love 
Let there be love 
 
 Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Lucas 1, 39-45 

Twee vrouwen in verwachting ontmoeten elkaar. Zij begroeten 
in elkaar het geschenk van God. 
In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,  
naar een stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en 
groette Elisabet. Zodra Elisabet de groet van Maria hoorde, 
sprong het kind op in haar schoot. Elisabet werd vervuld met 
de heilige Geest en riep met luide stem: “Gij zijt gezegend 
onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. 
Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer 
naar mij toe komt? Zie, zodra ik uw groet hoorde sprong het 
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kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft 
dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer 
gezegd is.” Zo spreekt de Heer. - Wij danken God 

 
Overweging  

 
Geloofsbelijdenis 
V: Bidden we nu samen de geloofsbelijdenis  
V: Ik geloof in God, die houdt van elk van ons   
en die onze Vader is.   
 
A: Ik geloof in Jezus,  
gezonden om ons over God te spreken en om ons op te roepen  
vredig met elkander samen te leven  
en ons brood met elkaar te breken.  
  
V: Ik geloof in de Geest,  die werkt in ieder van ons  
en ons gevoelig maakt voor de liefde.   
 
A: Ik geloof, dat ook ik geroepen ben  
om samen met anderen kerk te zijn,  
om mee te werken aan de opbouw  
van een vredevolle wereld,  een toegankelijke wereld  
waar elkeen zich thuis mag weten.   
 
V: Ik geloof dat wij allen  gezonden worden om  
elke dag opnieuw werk te maken  
van gerechtigheid en solidariteit. 
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Voorbede 

 
Laten wij bidden tot God onze Vader,  
vanuit de verwachting van de komst  
van de ons beloofde Verlosser. 
 
Voor de paus en de bisschoppen: 
dat zij het geloof in onze Heer Jezus Christus op een dusdanige 
wijze met zich meedragen dat dit door de gelovigen met 
vreugde herkend kan worden. Laat ons bidden. 
 
Voor diegenen die leiding geven in onze wereld: 
dat zij door hun manier van leiding geven een teken van 
houvast en hoop mogen zijn en zo de komst van Christus 
voorbereiden. Laat ons bidden. 
 
Voor diegenen die geen zicht hebben op het ons beloofde dat 
zij mensen mogen ontmoeten in wie zij 
de goedheid van God kunnen herkennen. Laat ons bidden. 
 
Voor onszelf: 
dat wij in verwachting van het goede, waarvan wij weten dat 
het gaat komen, een teken van hoop mogen zijn voor onze 
medemensen. Laat ons bidden. 
 
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige 
gemeenschap... 
 
Almachtige God, wij bidden U: Maria heeft het Woord in haar 
schoot ontvangen. Geef dat ook wij ontvankelijk mogen zijn voor 
uw Woord; dat het werk van de heilige Geest ook in ons te 
herkennen mag zijn. Door Christus onze Heer. Amen. 
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♫ Tafellied: Doe wat olie in mijn lamp 
 
Doe wat olie in mijn lamp, houd mij brandend. 
Doe wat olie in mijn lamp, smeek ik U. 
Doe wat olie in mijn lamp, houd mij brandend. 
Houd mij brandend tot de dageraad. 
 
Zing, Hosanna, Zing, Hosanna, Zing, Hosanna prijs de heer onze 
God 
Zing, Hosanna, Zing, Hosanna, Zing, Hosanna onze God 2x 
 
V:           Het gebed over de gaven  
Wanneer zoals nu het leven verstilt,  
er geen blad is dat ritselt,  geen vogel die vrijuit zingt  
wanneer alle leven inkeert in zichzelf  en ingetogen rust  
dan is het alsof ik niet anders kan  
dan mijn oor bij U mijn God  te luisteren leggen. 
 
L: Wanneer zoals nu de nachten lengen en de dagen korten  
wanneer het licht verliest en de duisternis wint 
dan is het alsof ik niet anders wil 
dan bij U mijn God veilig schuilen. 

 
A:Wanneer zoals nu de aarde geen vrucht draagt,  
de grond verhardt van de kou  
wanneer bomen en struiken hun blad niet voeden  
niet eens kunnen dragen dan is het alsof  
ik diep besef dat ik uit U mijn God  gegéven leef. 

 
V: Wanneer zoals nu wij onderdak zoeken, 
mensen ontmoeten om een thuis te hebben  
wanneer wij ons warmen aan elkaar 
en zingen en vertellen van het Licht dat komt 
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dan is het alsof ik de naam van Jezus uw zoon  
wel noemen moet, die zonder voorbehoud  
op U vertrouwde en tot het uiterste  
de mensen is trouw geweest 
 
L: die in al wat Hij zag, uw hand bespeurde,  
overal uw adem voelde en herleven  
van ganser harte prees – 
die van huis is weggegaan, geen dak boven het hoofd  
geen steen om te rusten – 
 
A: die gedreven en begeesterd lammen overeind hielp;  
in wat Hij zei uw boventoon liet klinken,  
zelfs voor doven te horen – 
die brandde als vuur en was als licht  
zelfs voor blinden te zien – 
 
V:die door kwade naam en laster heen  
keek tot in het hart van de mens van goede wil 
 en met hem aan tafel ging – 
die de laatste avond met het brood in zijn handen 
heeft toegezegd in leven en dood met ons te zijn – 
 
L:die zijn beker overdroeg en met zijn vrienden  
een bindende afspraak maakte: 
 te doen wat Hij heeft gedaan, te 
zijn die Hij is geweest – 
een broeder voor allen, een mens van God in wie  
alle leven wordt voltooid –  
die ons leerde bidden. 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.  
 
 
Vredeswens  
God, weg naar leven, 
het is te betreuren, dat zovele mensen 
niet in de gelegenheid zijn de getuigen te horen die  
vertellen van het belang in U te leven als 
broeders en zusters en niet te letten 
op kleur, cultuur of nationaliteit. 
Te vaak nog zijn medemensen bron van onderdrukking, 
van onvrede, van ellende, van oorlog. 
 
L:Moge voor de veroorzakers hiervan als ook voor hen;  
die de gevolgen ervan ondergaan, 
de voorbereiding op de komst van Jezus, 
een voorbereiding zijn  
op de komst  van licht en van vrede. 
 
V:Moge ook onze voorbereiding op de komst van Jezus 
leiden tot het getuigen van vreugde en van vrede  
opdat vreugde en vrede uw hart vervullen 
en ze zelf bron van vreugde en vrede mogen worden 
voor ieder van u en voor de mensen om u heen. 
Wensen wij elkaar de vrede 
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♫Vredeslied: Mas Alla 
 
Cuando das sin esperar,  
Cuando quieres de verdad 
Cuando brindas perdón,  
En lugar de rencor 
Hay paz en tu corazón 

Cuando sientes compasión,  
Del amigo y su dolor 
Cuando miras la estrella,  
Que oculta la niebla 
Hay paz en tu corazón 

 
Refrein 
Más allá del rencor 
De las lágrimas y el dolor 
Brilla la luz del amor, Dentro de cada corazón 
Ilusión, Navidad, Pon tus sueños a volar 
Siembra paz, brinda amor 
Que el mundo entero pide más 

 
Chorus 

Refrein 

Chorus 

Refrein 
 
V: Communiegebed 
 
Jezus, 
uw uitnodiging samen te komen in Uw Naam, blijft staan. 
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Mogen wij ook vandaag samen weer beleven 
wat uw mensen beleefden 
bij de maaltijd aan de vooravond van uw lijden, dood en 
verrijzenis. 
Wij zijn gelukkig op uw uitnodiging te mogen ingaan vandaag.  
V:Zie het Lam Gods, dat wegneemt 
de zonden van de wereld: 
 
A: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 
maar spreek en ik zal gezond worden 
 

♫Communielied: God Wijst mij een Weg 
 
Refrein: 
God wijst mij een weg 
Als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
Maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
Nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
Wijst Hij mij de weg, 
Wijst Hij mij de weg.(2x) 
 
Al moet ik door de wildernis Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan, Maar zijn liefde blijft bestaan. 
En Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 
Refrein 
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 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. Amen. 
 
Mededelingen 

 
V:          Wegzending en zegen 
Zegenen wij elkaar, 
bij alles wat ons te doen staat, 
bij alles wat we beleven mogen,  
bij alles wat ons overkomt. 
 
Zegenen wij elkaar  
in dit leven dat wij delen, 
zo kwetsbaar als het is. 
Die God en Goed is zegenen ons 
In naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest Amen. 
 
♫Slotlied: Glory to God on High 
Refrein: Glory to God on High 
   Glory to God on High 
   Peace to all me of good will 
   Peace to all God’s friends (2X) 
 

Lord God our Heavenly King 
God the Almighty Father 
Praise to you Thanks to You 
We Thank you for your glory  Refrein: 
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Oh Jesus Chris our Lord 
The Fathers only Son 
All our sins You take away 
Show mercy and receive our prayer Refrein: 
 
You are the Holy One 
You’re Jesus Christ our Lord 
With the Father and the spirit 
We honour you as the one true God  Refrein:  
 
 
 


