Woensdag 23 december 2020 :
vierde week van de advent.
Thema: God is barmhartig.

Openingslied: 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.
Goed, goede Geest van heiligheid,
die ieder mens in liefde leidt,
brengt allen samen en bewerk
de eenheid van de christenkerk.
Inleiding na de begroeting.
Niemand heeft erop gerekend dat Elisabeth op hoge
leeftijd nog zwanger zou raken. Toch gebeurt het en
de naam die kind krijgt, is Johannes. Dat betekent:
God is barmhartig. God is niet alleen barmhartig voor
Elisabeth en Zacharias, Hij is dat ook voor ons.
Johannes wordt namelijk de wegbereider, de
voorloper van Jezus, die Emmanuël heet: God-metons.
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Heer, U kent mij, U doorgrondt mij,
van verre doorziet U mijn gedachten. Heer, ontferm
U over ons. HEER, ONTFERM U OVER ONS.
U bent voor mij en U bent achter mij,
U hebt uw hand op mij gelegd. Christus, ontferm U
over ons. CHRISTUS, ONTFERM U OVER ONS.
Laat mij geen verkeerde wegen gaan,
leid mij op de weg die toekomst geeft. Heer, ntferm
U over ons. HEER, ONTFERM U OVER ONS.
Gebed
Genadige God,
Om ons tot inkeer en geloof te brengen
legt U keer op keer uw hand op mensen.
In Johannes hebt U uw barmhartigheid getoond
aan ieder die uw Woord wil verstaan.
Open ons voor datzelfde Woord,
tot ons gekomen door de tijden,
omwille van uw eniggeboren Zoon,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Eerste lezing: uit de profeet Maleachi 3,1-4.23-24
Zo spreekt de Heer God: Let op, ik zal mijn bode
zenden; hij zal de weg voor mij effenen.
Opeens zal hij naar zijn tempel komen,
de Heer naar wie jullie uitzien,
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de engel van het verbond naar wie jullie verlangen.
Komen zal hij, zegt de HEER van de hemelse
machten. Wie zal die dag kunnen doorstaan?
Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt ?
Hij is als het vuur van een smid, als het loog van
een wolwasser. Hij zal zitting houden als iemand
die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi
zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan
zullen ze op de juiste wijze offeren aan de HEER.
De offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER
met vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals
in de dagen van weleer.
Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is
en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia,
en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen
met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met
hun ouders.
Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen.
Woord van de Heer. Wij danken God.
Tussenzang: God van alle mensen
God van alle mensen, redding in de nood.
U vervult mijn wensen: leven in de dood.
U aanhoort ons bidden, U ziet naar ons om.
God kom in ons midden, kom Heer Jezus kom.
God kom in ons midden, kom Heer Jezus kom.
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Heer die door uw leven ’t lijden overwon,
wil de vreugde geven, die met Uw dood begon.
Luister naar ons bidden, wees voor ons tot kracht.
Kom toch in ons midden, God die ik verwacht.
Kom toch in ons midden, God die ik verwacht.
Lezing: uit het Evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Lucas 1,57-66
Toen de dag van haar bevalling was aangebroken,
bracht Elizabeth een zoon ter wereld. Haar buren
en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer
voor haar was geweest, en ze verheugden zich
samen met haar. Op de achtste dag kwamen ze het
kind besnijden, en ze wilden het Zacharias
noemen, naar zijn vader. Maar zijn moeder zei:
‘Nee, Johannes zal hij heten!’ Ze zeiden tegen haar:
‘Er is niemand in je familie die zo heet.’
Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het
kind wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftablet
en schreef erop: ‘Johannes is zijn naam.’
Iedereen was verbaasd.
En meteen werd de verlamming van zijn mond en
zijn tong ongedaan gemaakt, en hij begon te
spreken en loofde God.
Alle omwonenden waren diep onder de indruk, en
in heel het bergland van Judea werden deze
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gebeurtenissen besproken. Ieder die het hoorde
bleef erover nadenken, en vroeg zich af:
Hoe zal het verdergaan met dit kind ? Want de
machtige hand van de Heer beschermde hem.
Woord van de Heer. Wij danken God.
Preek:
Voorbede
Goede God,
U doet mensen delen in uw grote barmhartigheid.
Wij bidden U vol vertrouwen:
• voor wie geen toekomst meer zien in een wereld
waarin gerechtigheid en vrede ver te zoeken zijn;
wees hun genadig nabij.
Laat ons bidden.
voor wie hun geloof in U verloren hebben door
alle pijn en verdriet die ze moeten dragen; wees
hun liefdevol nabij. Laat ons bidden.
•

•

voor wie zich inzetten voor hun
medemens, gedreven door het voorbeeld
van Jezus, uw Zoon; wees hun inspirerend
nabij. Laat ons bidden.
•
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God
U kent onze diepste verlangens waarvoor we geen
woorden hebben. Verhoor ons, zo bidden wij U, die
een en al barmhartigheid en liefde
bent, vandaag en in de eeuwen der
eeuwen. Amen.
Tafellied: BARMHARTIGE HEER,
GENADIGE GOD
(samen) Barmhartige Heer, genadige God…
Ja, wat de hemel is voor de aarde,
dat is Zijn liefde voor hen die geloven.
(samen) Barmhartige Heer, genadige God…
Zover als het oosten van het westen vandaan is,
zover van ons af werpt Hij al onze zonden.
(samen) Barmhartige Heer, genadige God…
Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten
dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde.
(samen) Barmhartige Heer, genadige God…
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Mensen, hun dagen zijn als het gras,
ze bloeien als bloemen in het open veld…
dan waait de wind… en zij zijn verdwenen.
(samen) Barmhartige Heer, genadige God…
Maar duren zal de liefde van God
voor allen die Zijn verbond bewaren,
Zijn woord behartigen en het volbrengen.
(samen) Barmhartige Heer, genadige God…
V: Bidt allen dat mijn en uw offer aanvaard kan
worden door God, de almachtige Vader.
Al: 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
Barmhartige God,
Vol vertrouwen op uw nabijheid
heeft Jezus op de avond voor zijn dood
brood en wijn genomen, gezegend
en gedeeld met zijn leerlingen.
Zo gaf Hij zichzelf ten einde toe.
Laten deze gaven teken zijn
van onze bereidheid te delen met elkaar,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
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Prefatie
V. De Heer zal bij u zijn.
Al. De Heer zal u bewaren.
V. Verheft uw hart.
Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.
V. 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….
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Eucharistisch gebed
V. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer,
de bron van alle heiligheid.
Al: Heilig dan deze gaven
met de dauw van uw heilige Geest;
dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed
van Jezus Christus onze Heer.
V. Toen Hij werd overgeleverd
en vrijwillig zijn lijden op zich nam,
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit,
brak het en gaf het zijn leerlingen met deze
woorden:
NEEM EN EET HIERVAN , GIJ ALLEN,
WANT DIT IS MIJN LICHAAM,
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk,
sprak opnieuw de dankzegging uit,
en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:
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.
Al. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood,
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen
zijt.
V. Zijn dood en verrijzenis indachtig, God,
bieden wij U aan
het levensbrood en de kelk van het heil.
Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt
om voor uw aangezicht te staan
en uw heilige dienst te verrichten.
Al. Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van
Christus
en wij smeken U dat wij
door de heilige Geest worden vergaderd
tot één enige kudde.
V. Denk toch, Heer, aan uw kerk,
verspreid over de wereld;
dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk
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met N. onze paus en N. onze bisschop,
en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.
Al. Gedenk ook onze broeders en zusters
die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis;
ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg.
Neem hen aan en laat hen verschijnen
in het licht van uw gelaat.
V. Wij vragen U, ontferm U over ons allen,
opdat wij tezamen met de maagd Maria,
de moeder van Christus,
met de apostelen
en met alle heiligen,
die hier eens leefden in uw welbehagen,
waardig bevonden worden
het eeuwig leven deelachtig te zijn
en U loven en eren.
Door Jezus Christus, uw Zoon.
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.
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V. Bidden wij tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
Al. 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.
 Vredewens
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.
V. De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.
♫Lam Gods
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 Uitnodiging tot de Communie
V. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des
Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de
zonden der wereld.
Al. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt
maar spreek slechts een woord en ik zal
gezond worden.
De communie wordt uitgereikt
♫ Communielied: : Uit de diepten,
o Heer
Refrein:
Al.:
Ik roep uit de diepten tot U, Heer !
Want bij U, Heer, is erbarming !
K.:
Uit de diepten, o Heer, roep ik tot U:
“Heer, hoor naar mijn stem,
laat uw oor aandachtig luist’ren
naar de stem van mijn smeken”.
Al.:
Refrein
K.:

Al.:

Want bij de Heer is erbarming
en de weelde der verlossing,
en Hij zal Israël verlossen
van al zijne zonden.
Refrein
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K.:

Al.:

Glorie aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
die is en die was en die komt,
in de eeuwen der eeuwen.
Refrein

Slotgebed:
Genadige God,
U hebt uw hand gelegd op Johannes en hem
gezonden om de komst van de Mensenzoon aan te
kondigen. Zo toonde U uw barmhartige liefde.
Wij danken U dat wij in dit uur
deze liefde ook mochten ervaren
in de gemeenschap van brood en wijn,
en wij bidden: laat ze met ons meegaan
in deze dagen van voorbereiding op het feest
van de geboorte van uw Zoon,
Jezus Christus, onze Heer. Amen.
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
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De duisternis gaat wijken
van d'eeuwen lange 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 wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus 't eeuwig licht!
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