Derde zondag van de Advent 13-12-2020

Verheug u!
Er trad een mens op, een gezondene van God;
zijn naam was Johannes.
Deze kwam tot getuigenis,
om te getuigen van het Licht.
Johannes 1, 6-7

♫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.
Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.
Lof zij God in ’t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid
Openingsriten
Inleiding
Boeteact
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 Collecta-gebed
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...
 Eerste lezing
De profeet dankt God voor zijn zending. Later heeft
Jezus deze profetie gelezen als het programma voor
zijn messiaans optreden.
Uit de profeet Jesaja 61, 1-2a.10-11
De geest van de Heer God rust op mij;
Hij heeft mij gezalfd
om aan armen de blijde boodschap te brengen.
Hij heeft mij gezonden
om te genezen allen wier hart gebroken is,
om de gevangenen vrijlating te melden,
aan wie opgesloten zijn, vrijheid;
om aan te kondigen het genadejaar van de Heer.
Ik wil jubelen en juichen in de Heer.
Mijn ziel wil zich verheugen in mijn God,
want Hij heeft mij bekleed met het kleed des heils,
en mij de mantel der gerechtigheid omgehangen
als een bruidegom die zich het hoofd feestelijk omhult,
of als een bruid die zich met haar sieraden tooit.
3

Want zoals de aarde haar vruchten voortbrengt,
en zoals een tuin het zaad laat rijpen,
zo laat de Heer de gerechtigheid ontluiken
en zijn glorie voor het oog der volken.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
 Antwoordpsalm Uit Lucas 1, 46-48.49-50.53-54
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer.
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met ledige handen.
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
zijn milde erbarming indachtig.
 Tweede lezing
Paulus hoopt dat zijn lezers met heel hun wezen christen
zijn en dat zij het blijven tot de komst van Christus.
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan
de Tessalonicenzen 5, 16-24
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Broeders en zusters, Weest altijd blij.
Bidt zonder ophouden. Dankt God voor alles.
Dit is het wat God van u verlangt in Christus Jezus.
Blust de Geest niet uit: kleineert de profetische gaven
niet, keurt alles, behoudt het goede.
Houdt u verre van alle soort van kwaad.
De God van de vrede,
Hij moge u heiligen, geheel en al.
Heel uw wezen: geest, ziel en lichaam
moge ongerept bewaard zijn
bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
Die u roept is getrouw: Hij zal zijn woord gestand doen.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
♫Tussenlied: WIJ TREDEN BIDDEND IN UW LICHT
Wij treden biddend in uw licht,
op U is onze hoop gericht,
dat alles wat op aarde leeft
te allen tijd uw liefde geeft.
God, Vader, die van eeuwigheid,
het heil der mensen hebt bereid,
geef dat uw alverlossend woord
in groot vertrouwen wordt aanhoord.
God, Zoon, die door uw offerdood
de deur naar ‘t leven weer ontsloot,
wij vragen dringend altijd weer:
Bewaar ons in uw liefde, Heer.
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Goed, goede Geest van heiligheid,
die ieder mens in liefde leidt,
brengt allen samen en bewerk
de eenheid van de christenkerk.
 Alleluja Jesaja 61, 1 (zie: Lucas 4, 18)
Alleluja. De geest des Heren is over mij gekomen,
Hij heeft mij gezonden om aan armen
de Blijde Boodschap te brengen. Alleluja.
 Evangelielezing
Het getuigenis van Johannes, de grote onbekende in ons
midden. Uit het heilig evangelie volgens Johannes 1, 68.19-28
Er trad een mens op, een gezondene van God;
zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis,
om te getuigen van het Licht, opdat allen door hem tot
geloof zouden komen. Niet hij was het Licht
maar hij moest getuigen van het Licht.
Dit dan is het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit
Jeruzalem priesters en levieten naar hem toezonden
om hem te vragen: 'Wie zijt gij?'
Daarop verklaarde hij zonder enig voorbehoud en met
grote stelligheid: `Ik ben de Messias niet'.
Zij vroegen hem: 'Wat dan? Zijt gij Elia?'
Hij zei: 'Dat ben ik niet'.
`Zijt gij de profeet?' Hij antwoordde: 'Neen'.
Toen zeiden zij hem: 'Wie zijt gij dan?
Wij moeten toch een antwoord geven
aan degenen die ons gestuurd hebben.
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Wat zegt gij over uzelf?'
Hij sprak: 'Ik ben, zoals de profeet Jesaja het uitdrukt,
de stem van iemand die roept in de woestijn:
Maakt de weg recht voor de Heer!'
De afgezanten waren uit de kring van de Farizeeën. Zij
vroegen hem:
'Wat doopt gij dan als gij de Messias niet zijt, noch Elia,
noch de profeet?'
Johannes antwoordde hun: 'Ik doop met water maar
onder u staat Hij die gij niet kent, Hij die na mij komt, ik
ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te
maken'. Dit gebeurde te Betanië, aan de overkant van
de Jordaan waar Johannes aan het dopen was.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
Overweging
 Geloofsbelijdenis
 Voorbede
Laten wij met een dankbaar hart onze gebeden
voorleggen aan onze hemelse Vader.
Voor de paus en de bisschoppen:
dat zij op een dusdanige manier getuigen van Jezus
Christus, dat Hij herkenbaar wordt en er steeds meer
mensen in Hem gaan geloven en zo de vreugde onder
de mensen mag toenemen. Laat ons bidden.
Voor diegenen die leiding geven in onze wereld:
dat de Heer hen tot voorbeeld mag zijn; dat zij vreugde
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weten te brengen aan de mensen die aan hun leiding zijn
toevertrouwd. Laat ons bidden.
Voor mensen met weinig verwachtingen:
dat zij de onmetelijke goedheid van God mogen zien en
zo ontdekken dat er ook voor hen reden tot vreugde is.
Laat ons bidden.
Voor onszelf:
dat wij in deze adventstijd extra ons best doen trouw te
zijn aan God, wetende dat God alles wil geven waarvan
we gelukkig worden. Laat ons bidden.
Hier volgen de intenties van de eigen gemeenschap.
Heer, wij bidden U:
wilt U ons hart openen voor U en voor elkaar. Vandaag
geeft U ons alvast een voorproefje van het goede dat
komen gaat. Help ons dat in dankbaarheid aan te
nemen. Door Christus onze Heer. Amen.
Terwijl brood en wijn naar het altaar worden gebracht
wordt gezongen als tafellied..
♫Tafellied:HET BROOD IN DE AARDE GEVONDEN
Het brood in de aarde gevonden
het brood door handen gemaakt,
het brood van tranen en zorgen,
dat brood dat naar mensen smaakt.
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Het brood van oorlog en vrede,
dat dagelijks eendere brood,
het zoete brood van de liefde,
het stenen brood van de dood.
Het brood dat wij duur verdienen,
ons lichaam ons geld en goed,
het brood van ons samen leven,
die schamele overvloed.
Een oogst uit kostbaar gaarden,
de wijn die het hart verblijdt,
de vrucht van hemel en aarde,
een voorsmaak van eeuwigheid.
De wijn die de geest betekent
van een nieuw mensenverbond,
de beker die ons zegent —
de Naam van mond tot mond.
Eucharistische liturgie
 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
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
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Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Wij zijn onze dankbaarheid waardig.
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;
ná 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 zingen U toe vol vreugde: Heilig, heilig, heilig...
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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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.
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
VERGOTEN WORDT 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;
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.
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.
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
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 Vredeswens
 Lam Gods
Communie
♫Communielied: HOUD MIJ IN LEVEN
K.:
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
A.:
Houd mij in leven, wees gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
K.:

A.:
K.:

A.:

K.:

A.:

Omdat Gij zijt zoals Gij zijt:
zie naar mij om en wees mij genadig,
want op U wacht ik een leven lang.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Zijt Gij het, Heer, die komen zal,
of moeten wij een ander verwachten?
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Gij geeft uw woord aan deze wereld,
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,
naar U gaat mijn verlangen, Heer.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
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Gebed na de communie
Heer onze God,
doe uw woord gestand,
heilig ons, geheel en al.
Bewaar ons ongerept naar geest en ziel en lichaam.
Houd in ons wakker het verlangen naar dé Dag
van Jezus Christus, onze Heer.
Mededelingen
 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
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Pr Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
A Amen
Wegzending
Pr Gaat nu allen heen in vrede.
A Wij danken God.
♫Slotlied: VERHEFT UW HART
Verheft uw hart, wees welgemoed.
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.
Hemel en aarde gaan voorbij.
Maar in Gods naam geloven wij;
zijn Woord breekt alle waan en schijn.
Daar zal een nieuwe aarde zijn.
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