Woensdag 2 december 2020
Eerste week van de advent

♫ Openingslied: 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.:
Omdat Gij zijt zoals Gij zijt:
zie naar mij om en wees mij genadig,
want op U wacht ik een leven lang.
A.:
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
K.:
Zijt Gij het, Heer, die komen zal,
of moeten wij een ander verwachten?
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
A.:
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

paars

K.:
Gij geeft uw woord aan deze wereld,
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,
naar U gaat mijn verlangen, Heer.
A.:
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

 Inleiding/Begroeting
Verlangen en verzadiging
De adventstijd wekt ons verlangen. Wij zetten ons hart vol
verwachting open en zien uit naar de komst van Christus.
Wij willen Hem in ons leven een plaats geven en Hij is
bereid die in te nemen, want ook Hij ziet uit naar ons. Hij
ziet uit naar ons allen, een gemeenschap rond zijn tafel
waar Hij met ons de maaltijd wil houden, met ons en met
alle volkeren. Het brood delen, de wijn laten rondgaan —
het is allemaal beeld en gelijkenis van zijn aanwezigheid.
Hoe lang nog, Heer, zult U mij vergeten,
verbergt U uw gelaat voor mij? HEER, ONTFERM U.
Zie naar mij om, en antwoord mij.
CHRISTUS, ONTFERM U.
Op uw liefde vertrouw ik, mijn hart zal juichen om uw
redding. HEER, ONTFERM U.
Moge de Almachtige heer…
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 Gebed
God, boven alle machten uit, U wilt onder ons verschijnen
in de gestalte van uw eenvoudige Zoon.
Wij verlangen naar zijn komst.
Spreek ons uw Woord tegemoet.
Dat heel de wereld mag ophoren
van de redding die U brengt.
Ja, scheur de hemel open en zend Hem die onze Trooster is:
Jezus Christus, onze Heer. Amen.
 Eerste lezing: uit de profeet Jesaja 25,6-10a
Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten
voor alle volken een feestmaal aan: uitgelezen gerechten
en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met
pure, rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij het waas
dat alle volken het zicht beneemt,
de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.
Voor altijd doet hij de dood teniet.
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,
de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg
— de HEER heeft gesproken.
Op die dag zal men zeggen: 'Hij is onze God!
Hij was onze hoop: hij zou ons redden.
Hij is de HEER, hij was onze hoop.
Juich en wees blij: hij heeft ons gered!'
De hand van de HEER rust op deze berg.
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♫ Tussenlied:ALS GIJ NAAR DE WOORDEN LUISTERT
Als gij naar de woorden luistert
die hier tot u zijn gezegd,
zullen zij een licht ontsteken,
wijzen zij de goede weg.
Als gij naar de woorden luistert
die van mij geschreven staan,
zullen zij van vrede spreken
die er schuilgaat in mijn naam.
Als gij naar mijn woorden luistert
ze van harte wilt verstaan,
zullen zij de Vader tonen,
zult gij niet verloren gaan.
Als gij naar mijn woorden luistert
brengt de dood niet langer vrees,
wordt gij tot Gods zoon herboren,
ademt gij zijn levensgeest
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 2e lezing: uit het Evangelie volgens Matteüs 15,29-37
Jezus trok weer verder. Bij het Meer van Galilea ging hij
de berg op; daar ging hij zitten.
Er kwamen grote mensenmassa's op hem af.
Men had verlamden, blinden, kreupelen, doofstommen
en vele anderen meegebracht, die men aan zijn voeten
legde, en hij genas hen allen.
De mensen zagen vol verwondering hoe doofstommen
gingen spreken, kreupelen beter werden, verlamden
gingen lopen en blinden weer konden zien,
en ze brachten hulde aan de God van Israël.
Nadat Jezus zijn leerlingen bij zich had geroepen, zei hij:
`Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al
drie dagen bij me en ze hebben niets meer te eten.
En hen met een lege maag naar huis sturen wil ik niet,
want dan zouden ze onderweg bezwijken.'
De leerlingen antwoordden: 'Maar waar halen we in
deze verlatenheid genoeg brood vandaan om al die
mensen te voeden?'
Jezus vroeg hun: 'Hoeveel broden hebben jullie?'
Ze zeiden: 'Zeven, en wat visjes.'
Hij gaf de mensen opdracht op de grond te gaan zitten.
Toen nam hij de zeven broden en de vissen, sprak het
dankgebed uit, brak de broden en deelde ze uit aan de
leerlingen, en de leerlingen gaven ze aan de mensen.
Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken
brood, die over waren ophaalden, hadden ze zeven
manden vol.
(Preek.)
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 Voorbede
Wij danken U, Eeuwige, dat U onze ziel verzadigt en
brood geeft aan wie honger heeft. Daarom bidden wij U:
•

voor vaders en moeders die hun kinderen
nauwelijks te eten kunnen geven,
die moeten bedelen voor hun dagelijks brood;
dat ze overvloedig gevoed zullen worden..
Laat ons bidden..
•

voor wie gebukt gaan onder verdriet,
zonder uitzicht op verandering, voor wie de hoop ebben
verloren, het verlangen naar vernieuwing verleerd;
dat de tranen van hun ogen worden afgewist.
Laat ons bidden...
•

voor mensen die hun leven, tijd en energie
inzetten voor anderen, hier en wereldwijd,
voor hulpverleningsorganisaties die grote nood proberen
te lenigen; dat het hun mogelijk wordt gemaakt te helpen,
waar dan ook. Laat ons bidden...
God, hoor onze gebeden en geef ons kracht
om ons in te zetten voor wat wij U bidden.
Sterk in ons het verlangen naar uw koninkrijk,
ons aangezegd door de Komende,
Jezus Christus, onze Heer. Amen.
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♫ Tafellied: LOOFT DE HEER, AL WAT GEMAAKT IS
Looft de Heer, al wat gemaakt is,
prijst zijn Naam.
Verheft Hem voor eeuwig,
dankt voor uw bestaan.
Looft Hem die gezeten is
op tronen van gezang.
Zingt als rivieren mee
voor God: Hij leve lang.
Storm en aarde, bomen, stromen,
zon en vuur.
Gij wolken en dromen,
nachten, dag en duur,
licht en donker, dood en leven,
wereld, mensenzaad
weest mondig en volmaakt.
Looft Hem met woord en daad.
Dauw en regen, vorst en koude,
ijs en sneeuw,
de slang en de vis,
de vogel en de leeuw,
geesten in de hemel
en gij mensen met uw stem:
gelooft Hem op zijn woord,
dat gij bestaat in Hem.
v.
Bidt allen, dat u en mijn offer aanvaard kan worden
door God, de Almachtige Vader.
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a.
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 van ons leven,
uw geliefde Zoon Jezus Christus
heeft zichzelf uitgedeeld in brood en wijn
aan mensen die hongerden naar verzadiging.
Wij bidden U: neem deze gaven van ons aan
en wil er de tekenen in zien van onze bereidheid
om ons leven te delen met elkaar.
Dat vragen wij U door Hem die ons gered heeft
en op wie wij onze hoop en ons vertrouwen stellen:
Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

8

 Prefatie
v. De Heer zal bij u zijn
a. De Heer zal u bewaren
v. Verheft uw hart
a. Wij zijn met ons hart bij de Heer
v. Brengen wij dank aan de Heer, onze God
a. Hij is 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; mi 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 bidden U toe vol vreugde:
♫ Heilig, Heilig,
 Eucharistisch gebed III B
V: 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,
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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.
A: 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.
V: 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.
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Hij gaf hem 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, 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.
V. 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 en Bloed.
Vervul ons van zijn heilige Geest
opdat men ons in Christus zal zien worden
tot één lichaam en één geest.
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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 Gods,
samen met uw apostelen en martelaren,
en met allen die in uw heerlijkheid zijn
en daar voor ons bidden.
A: 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.
V: 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.
A: 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.
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V: 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.
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
 Vredeswens

v.

 Uitnodiging tot de communie
Zie het lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld.
a. Heer ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar
spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.
♫ Communielied: MET GROTE
EN KLEINE ZORGEN
Met grote en kleine zorgen,
met dromen en met vragen
en goede en kwade dagen
zijn wij tot U gegaan.
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Want U bent onze Vader,
U ziet ons in de ogen
en staat naar ons gebogen
en hoort ons allen aan.
Wanneer wij U niet hadden,
wat was er dan op aarde
dat aan ons leven waarde
en zin en uitzicht gaf?
Er mogen sterren vallen,
er mogen stormen woeden,
U blijft uw kind'ren hoeden,
U staat ons nooit meer af.
Bij U zijn mensen veilig.
Bij U zijn wij geborgen
met alle angst en zorgen,
met al wat ons verdriet.
Wij komen U bedanken d
at U in alle mensen,
die zich een Vader wensen,
uw eigen kind'ren ziet.
 Slotgebed
God van alle volkeren,
wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor alles wat U ons schenkt
aan bevrijding, troost en liefde.
Wij bidden U: laat ons niet bezwijken
voor de machten van deze wereld.
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Versterk in ons het vertrouwen
op de komst van uw koninkrijk,
waar uw tafel gedekt staat voor allen
die willen leven van uw overvloed.
Dat vragen wij U door Jezus,
de Komende, nu en altijd. Amen
♫ Slotlied: Zo vriendelijk en veilig als het licht.
Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heen geslagen.
Zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn Naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
wil mij behoeden en op handen dragen.
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw zoon besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
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