2 de zondag van de Advent
Eucharistieviering
5 december 2021

Met Barmhartigheid omgeven
Johannes begon op te treden in
heel de Jordaanstreek en een
doopsel van bekering te preken
tot vergeving van zonden.
Lucas 3, 3

♫ Openingslied: Het lied van de komende
1. Verheft uw hart, weest welgemoed,
verhoopt de dag die daagt voorgoed.
Gedenkt de Heer en zijn verbond
in woord en brood, totdat Hij komt.
2. Totdat Hij komt, bestaan wij hier,
wakend en wetend dag noch uur,
elkander dragend in geloof,
Gods woord verwachtend van omhoog.
3. Heer God, die immer komen zult
in dood en mensennood gehuld,
geef dat wij U vandaag verstaan,
troostend elkander in uw naam.
 Welkomstwoord
De tweede zondag van de Advent al weer. We hebben
vandaag weliswaar een dag waarbij ons hart en vooral het
hart van kinderen vol verwachting klopt, maar we zijn ook
op weg naar een dag die eigenlijk nog meer verwachtingen
zou moeten oproepen. We zijn op weg naar Kerstmis, een
feest dat nog steeds zeer veel mensen aanspreekt. Nu met
corona niet, maar in normale omstandigheden komen
mensen van her en der samen om dat te vieren. Vroeger
kwamen mensen ook samen maar dan bij Johannes, die in
de woestijn een boodschap van hoop preekte. En waarom
kwamen en komen mensen samen in deze tijd op weg naar
kerstmis? Wat kunnen mensen verwachten? Vroeger was
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het de verwachting van de Messias. Wat dat kon
betekenen, daar waren mensen het niet over eens. In elk
geval zou het verbetering van leven moeten meebrengen
en wel voor alle mensen. Maar wat kunnen we vandaag de
dag nog van kerstmis verwachten, dat meer is dan wat
nostalgische gevoelens en het zich koesteren in een
bepaalde sfeer? Kerstmis is in geen geval een ander soort
sinterklaasfeest zoals kinderen dat begrijpen: “vraag en u
zal worden gegeven”.
Staan we even stil bij onze kerstverwachting. Wachten we
af of zetten we ons in om de boodschap van kerstmis
gestalte te geven: de komst van het licht en vrede op
aarde. En zijn we ons bewust dat dit kan beginnen in onze
directe omgeving door ons?
Vier kaarsjes staan er op een adventskrans. Deze week
steken we het tweede kaarsje aan om licht te werpen op
wie het niet getroffen hebben in het leven, op wie er niet
helemaal of helemaal niet bij mogen horen. Je vindt ze
overal, misschien ook wel in je eigen familie, bij de buren,
binnen de geloofsgemeenschap. Misschien herken je jezelf
wel als een van hen. Laten we in deze advent meer oog
hebben voor dit onrecht en proberen er iets aan te doen,
elke dag weer.
God , bij U is er plaats voor iedereen, vooral voor wie klein
is of uitgesloten wordt. Laat ons nooit iemand aan de kant
zetten, maar help ons in deze advent te groeien en ons hart
wijd open te zetten. Zodat de wereld mag worden zoals U
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bedoeld hebt, een wereld waar uw licht van vrede mag
schijnen. Amen.
Mochten we in de eerste week van voorbereiding te veel
hebben afgewacht, vragen we dan om bijstand voor de
komende week om dan met Gods hulp te werken aan de
realisatie van het verwachtingspatroon. Doen we dat in de
 Schuldbelijdenis
 Openingsgebed
God, Gij roept uw volk op de paden recht te maken
en de weg te effenen voor uw komst.
Wij vragen U: Last onze bekering vruchten dragen;
maak ons waakzaam en vol ijver,
opdat uw Rijk zal komen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...
 L.: De eerste lezing is uit de profeet Baruch 5, 1-9
Een troostlied voor Jeruzalem: God brengt de ballingen terug
naar de stad van gerechtigheid en vrede.
Jeruzalem, leg uw kleed van rouw en ellende af; en bekleed
u voor immer met Gods heerlijke schoonheid. Sla de
mantel van Gods gerechtigheid om, zet op uw hoofd de
schitterende kroon van de Eeuwige. Want God wil uw
luister laten zien overal op aarde. Voor eeuwig geeft
God u de naam: “Vrede door gerechtigheid” en “Glorie
door vroomheid.”
Op, Jeruzalem, ga op de hoogte staan en kijk uit naar het
oosten: daar zijn uw kinderen weer samen op het woord
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van de Heilige, van zonsopgang tot zonsondergang. Zij
zijn blij nu God weer aan hen denkt. Te voet gingen zij van
u heen, weggesleept door de vijand, maar eervol brengt
God hen terug, gedragen als op een koningstroon. God
beval alle hoge bergen en eeuwige heuvels te slechten
en de dalen op te vullen, zodat het hele land een effen
vlakte wordt en Israël veilig optrekt onder de glorie van
God. Ook de bossen en alle geurige bomen geven schaduw
aan Israël op Gods bevel. Want God leidt het jubelende
Israël in zijn heerlijk licht; met zijn barmhartigheid zal Hij
hen omgeven en met zijn gerechtigheid.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
 Antwoordpsalm: Ps.: 126, 1-2ab.2cd-3.4-5.6
L.:

A.:

L.:

A.:

De Heer bracht Sions ballingen terug:
het was alsof wij droomden.
Toen lachten alle monden
en juichte elke tong.
Geweldig was het wat de Heer ons deed
daarom zijn wij zo blij.
Toen zei men bij de volken:
geweldig is het wat de Heer hen deed.
Geweldig was het wat de Heer ons deed,
daarom zijn wij zo blij.
Geweldig was het wat de Heer ons deed
daarom zijn wij zo blij.
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L.:

A.:

L.:

A.:

Keer nu ons lot ten goede, Heer,
zoals een Beek door in de Zuid-woestijn.
Die onder tranen zaaien
zij oogsten met gejuich.
Geweldig was het wat de Heer ons deed
daarom zijn wij zo blij.
Vol zorgen gaan zij uit
met zaaizakken beladen;
Maar keren zingend weer
beladen met hun schoven.
Geweldig was het wat de Heer ons deed
daarom zijn wij zo blij.

 L.: De tweede lezing is uit de brief van de heilige
apostel Paulus aan de christenen van Filippie 1, 3-6.811
Paulus dankt voor al het goede dat in de gemeente
gebeurt, en bidt dat zij mag groeien in liefde.
Broeders en zusters, ik dank mijn God telkens als ik u
gedenk altijd, bij al mijn gebeden voor u allen. En ik
verricht mijn gebed met blijdschap, omdat gij van de eerste
dag tot nu toe uw deel hebt bijgedragen tot de prediking
van het evangelie. Ik ben er zeker van, dat Hij die het
goede werk in u begonnen is het zal voltooien tegen de dag
van Christus Jezus. God weet hoe vurig ik naar u allen
verlang, met de innigheid van Christus Jezus zelf. En dit is
mijn Bede: moge uw liefde steeds rijker worden aan
inzicht en fijngevoeligheid, om te kunnen onderscheiden
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waar het op aankomt. Dan zult gij op de dag van Christus
ongerept en onberispelijk zijn, verzadigd met de vrucht der
gerechtigheid die komt van Jezus Christus, tot eer en lof van
God. Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
♫Tussenlied: Het lied van de oproep ten leven GvL. 615
Het mensenvolk dat in het duister leeft
zal eenmaal een groot licht aanschouwen.
Er is een God die ons geroepen heeft
Er is een woord dat wij vertrouwen.
Door de wolken zal Hij breken
Uit de heem’len zal Hij spreken
Stem van God die ons geroepen heeft,
o, woord van God dat wij vertrouwen.
De stem van God die door de wolken breekt
roept alle mensen bij hun namen
Dat woord van God dat in de wereld spreekt
geeft alle mensen nieuwe namen
Woord van God, dat ons bejegent
die ons met uw adem zegent,
Gij die alle harten open breekt
roept alle doden bij hun namen.
3. Die vriend van Jezus die gestorven is,
moet dagenlang in 't donker wachten.
Een dode slapend in zijn duisternis.
Heer God, wat laat Gij op U wachten.
Maar een stem roept: kom naar buiten!
Jezus' stem is niet te stuiten.
Jezus zelf is de verrijzenis,
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woord van God dat wij verwachten.
5. Het mensenvolk moet in het duister zijn,
maar in Gods woord is licht en leven.
De harde aarde zal ons leven zijn,
want God heeft ons zijn woord gegeven.
Stem van God, roep onze namen,
roep ons uit de dood te samen.
Op uw woord zullen wij eeuwig zijn:
schenk ons uw licht, uw leven. Amen.
 Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Lucas 3, 1-6
Effen de weg, want het koninkrijk van God breekt aan
voor de wereld.
Het gebeurde in het vijftiende regeringsjaar van keizer
Tiberius: Pontius Pilatus was landvoogd van Judea;
Herodes gouverneur van Galilea; zijn broer Filippus
gouverneur van het gewest Iturea en Trachonitis en
Lysanias gouverneur van Abilene; Annas en Kajafas
bekleedden het hogepriesterschap. Toen kwam het woord
van God over Johannes, zoon van Zacharias die in de
woestijn verbleef. Hij begon op te treden in heel de
Jordaanstreek en een doopsel van bekering te preken tot
vergeving van zonden, volgens de profetie die geschreven
staat in het boek van Jesaja: Een stem roept in de woestijn:
bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht.
Elk dal moet gevuld, elke berg of heuvel geslecht worden;
de kronkelpaden moeten recht, de ruwe wegen effen
worden. Heel de mensheid zal Gods redding zien.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
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Overweging
Geloofsbelijdenis
 Voorbede
Broeders en zusters, laten wij een van hart,
onze God en Vader verheerlijken
en aanroepen voor de noden van Kerk en wereld,
dat Hij ons omgeeft met zijn barmhartigheid.
Voor onze bisschop Johannes en alle herders van de Kerk:
dat zij met de hulp van Gods genade
in vreugde en met toewijding hun ambt vervullen
en de gelovigen helpen uitzien naar de dag van Christus'
komst in heerlijkheid. Laat ons bidden.
Voor roepingen tot het priesterschap,
het diaconaat en het religieuze leven:
dat velen gehoor geven aan de roepstem van God
om hun leven in dienst te stellen van de komende Heer.
Laat ons bidden.
Voor ouders die een kind verwachten:
dat zij het van God ontvangen leven met liefde en zorg
omringen. Voor ouders die zich door een zwangerschap
overvallen voelen: dat zij alle steun en hulp ontvangen
om de enige juiste keuze te kunnen maken.
Laat ons bidden.
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Voor onze geloofsgemeenschap hier ter plaatse:
dat wij ruimte durven te maken voor een nieuw begin
dat alleen door de kracht van de heilige Geest bewerkt
kan worden. Laat ons bidden…
Voor onszelf: dat wij niet bang zijn om de
gehoorzaamheid van het geloof aan te nemen;
opdat God ons zijn goedheid en mensenliefde kan
openbaren. Laat ons bidden.
Voor de intenties van onze gemeenschap:
voor de zieken en eenzamen, voor hen die in nood
verkeren en voor onze overleden broeders en zusters,
dat zij door Jezus genade vinden bij God en mogen leven
in zijn Rijk zonder einde. Laat ons bidden.
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige
gemeenschap...
Goede God, openbaar ons uw macht en sta ons bij,
opdat wij de weg bereiden van Christus die komende is en
dat wij vruchten voortbrengen die passen bij bekering.
Door Christus onze Heer. Amen.
♫Tafellied: Het brood in de aarde gevonden GvL. 457
Het brood in de aarde gevonden
het brood door handen gemaakt,
het brood van tranen en zorgen,
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dat brood dat naar mensen smaakt.
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.
 Gebed over de gaven
Nabije God,
de verwachting van veel kinderen gaan zich vandaag en
morgen vervullen.
Wij gaan op weg naar de verwerkelijking van
nieuwe verwachtingen: de komst van licht en nieuw leven.
Dit gebeurt niet vanzelf.
Heuvels moeten geslecht, dalen gevuld.
Het is een taak die voor ons ligt, maar waarbij wij
- volgens Uw beloften - niet alleen staan.
Uw Zoon Jezus is één van ons geworden
en Hij toont ons de weg. Hij wil daarvoor bij ons zijn,
ook nu en heeft ons gevraagd te doen wat Hij gedaan heeft
op de avond voor zijn lijden en dood:
maaltijd vieren in zijn Naam.
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Hij heeft beloofd met ons te zijn
als bloed van ons bloed en lichaam van ons lichaam
in de tekenen van brood en wijn.
Moge het ook vandaag weer zo zijn.
Wij vragen dat door Christus….
 Prefatie
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
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, Coen Hij eertijds kwam, kwetsbaar en klein,
het werk van uw genade heeft voltooid, en vlees geworden
is en voor ons alien open heeft gedaan
die deur naar een geluk dat eeuwig duurt,
een land dat Hij beloofd heeft en ons geven zal;
ml nog zien wij alien 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 alien
die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U
en zingen U toe vol vreugde: Heilig, heilig, heilig...
 Eucharistisch gebed VI,
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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.
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.
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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.
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.
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.
Wij bidden U:
zend uw Geest in ons, die over deze aarde gaat en maak
ons tot een volk, dat recht doet om gerechtigheid.
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;
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.
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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
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.
 Vredeswens
Nabije God,
U bent ons nabij als de glimlach van een ander,
als de aandacht van een vriend,
in een samenkomst van mensen in Uw naam.
U geeft het ons op weg te gaan naar een nieuwe
verwachting van licht en van vrede op aarde.
Moge deze verwachting mensen de kracht geven
uit het donker te komen, opnieuw op zoek te gaan
naar de juiste weg, hun verantwoordelijkheid te nemen,
aan vrede te werken.
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Moge Kerstmis en de voorbereidingen daarop
nieuw leven, licht en vrede brengen.
Moge er vrede komen op aarde
en vrede in de harten van alle mensen.
Moge vrede ook met u zijn.
 Lam Gods
 Uitnodiging tot communie:
Hij die komt, was ….
en heeft ons genodigd -in Zijn Naam de maaltijd te herhalen van Zijn aanwezigheid
opdat Hij ook zal zijn …, zal zijn met ons.
Gelukkig daarom wij,…
♫Communielied: Hij heeft ons niet vergeten
(m. Gij zijt in glans verschenen)
Hij heeft ons niet vergeten,
Hij schreef ons in zijn hand.
Hij gaat met ons zijn wegen
door nacht naar morgenland.
Hij heeft ons leed doorleden,
ging met ons door de dood,
zijn lichaam prijsgegeven,
gedeeld, gebroken brood.
Als Hij ons heeft gezegend,
wie zal dan tegen zijn?
Hij leeft in ons zijn leven
aan nacht en dood voorbij.
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Gij hebt uw volk geroepen
met U op weg te gaan.
Zoudt Gij ons niet behoeden:
God-met-ons is uw naam.
Gij hebt uw woord gesproken,
uw ja ons toegezegd,
uw brood met ons gebroken,
Gijzelf zijt onze weg.
Zult Gij ons niet voltooien,
met ons op weg gegaan
tot wij in vrede wonen,
bezegeld met uw naam?
 Slotgebed
God, Uw gaven overtreffen onze dromen,
uw goedheid gaat uit naar alle mensen, zonder
onderscheid.
Laat heel de wereld uitzien naar Uw redding en Uw heil.
Voltooi het werk dat Gij in ons begonnen zijt.
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.
Wegzending
Pr Gaat nu alien heen in vrede.
A Wij danken God
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♫ Slotlied: Heeft hij ons bidden opgevangen GvL. 610
1 Heeft Hij ons bidden opgevangen?
Hij heeft op ons zijn Naam gelegd.
Meer dan een mens ooit kan verlangen:
Ik ben met u, heeft Hij gezegd.
Opent uw harten, mensenkind’ren,
die bang en ontoegank’lijk zijt,
geen macht ter wereld kan verhind’ren
dat Hij u naar zijn woord bevrijdt.
2 Hij zal de armen niet verstoten,
Hij is met onze nood bekleed.
Voor allen die zijn vastgelopen
heeft Hij een naam, een nieuwe geest.
Hij spreekt de taal van alle landen
en overal ontkiemt zijn rijk.
Waar wij maar gaan is Hij voorhanden
en achter elke mens staat Hij.
3 Zijt Gij het eerst van ons geboren,
zijt Gij de welbeminde Zoon,
blijf ons dan trouw, wij zijn verloren
als Gij niet met ons samenwoont.
Dat wij met U gelukkig leven
en spelen voor Gods aangezicht,
dat wij elkaar de vrede geven
die Gij voor ons hebt aangericht
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