
       
         

Voor aanvang viering: GvL nr. 571 Soms even 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 25-I Naar U gaat mijn verlangen Heer 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing Jesaja 63,16b-17.19b; 64,3b-8 

Gij Heer zijt onze Vader, Gij onze Verlosser en uw Naam is eeuwig!  
Waarom, Heer, liet Gij ons van uw wegen afdwalen, zodat ons hart 
verstokt werd en U niet meer vreesde? Keer U weer tot ons  
omwille van uw dienaren. Omwille van de stammen die uw 
eigendom zijn. Scheur toch de hemel open en daal af en de bergen 
zullen beven voor uw aanblik. Gij alleen zijt God en Gij staat bij  
alwie op U durft hopen. Gij komt hen tegemoet die met vreugde 
gerechtigheid beoefenen, die bij al wat ze doen aan U denken!  
Vertoornd waart Gij op ons maar wij volhardden in het kwaad:  
hoe zouden wij ooit redding kunnen vinden? Wij allen waren als 
onreinen, onze goede werken als kleding door stonden bevuild;  
als bladeren zijn we afgevallen en de wind van onze zonden heeft 
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ons meegevoerd. Niemand die eraan dacht uw Naam aan te roepen, 
die op U zijn vertrouwen durfde stellen: Gij had immers uw 
aangezicht van ons afgewend en Gij had ons prijsgegeven aan onze 
zonden. Toch zijt Gij, Heer, onze Vader; wij zijn het leem, Gij de 
boetseerder: wij zijn slechts het werk van uw handen. Blijf niet 
eindeloos op ons vertoornd, Heer, en wil onze ongerechtigheid niet 
voor altijd indachtig zijn. Zie op ons neer: wij zijn uw volk! 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 80 II 

2e Lezing: 1 Korintiërs 1,3-9 
 
Genade voor u en vrede, vanwege God onze Vader en de Heer Jezus 
Christus! Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade die u in 
Christus Jezus is gegeven. Want in Christus zijt gij, naarmate zijn 
getuigenis bij u ingang vond, in ieder opzicht rijk begiftigd met alle 
gaven van woord en kennis. Op dit punt komt gij niets te kort,  
terwijl gij vol verwachting uitziet naar de openbaring van onze Heer 
Jezus Christus. Hij zal u ook doen standhouden tot het einde  
zodat u geen blaam treft op de dag van onze Heer Jezus.  
God is getrouw, die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn 
Zoon onze Heer Jezus Christus.  
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 259 

Evangelie: Marcus 13,33-37 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Weest op uw hoede, weest 
waakzaam; want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is. Het is 
ermee als met een man die in het buitenland vertoeft. Bij het 
verlaten van zijn huis heeft hij aan zijn dienaars het beheer 
overgedragen, aan ieder zijn taak aangewezen en de deurwachter 
bevolen waakzaam te zijn. Weest dus waakzaam, want ge weet niet 



wanneer de heer des huizes komt, ‘s avonds laat of midden in de 
nacht, bij het hanegekraai of ‘s morgens vroeg. Als hij onverwachts 
komt laat hij u dan niet slapend vinden. En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot 
allen weest waakzaam!” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 269 
 
Verkondiging 

Toediening van het H. Vormsel aan: Natalie Lie-A-Tjan 

Credo III GvL nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbeden) 

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Offerandelied: Rorate GvL. nr. 843 couplet 1 

Prefatie I van de Advent 

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 
is geworden en voor ons allen open heeft gedaan de deur naar een 
geluk dat eeuwig duurt, een land dat Hij beloofd heeft en ons geven 
zal; nu 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, loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde: 
 
Sanctus 
 
Eucharistisch gebed IIIB nr. 729 blz. 801 



Acclamatie: GvL nr. 304 

Onze Vader (nederlands gezongen, zie bijlage) 

Vredeswens 

Agnus Dei 

Communielied: GvL nr. 510 O Heiland, open wijd de poort 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 578 Als tussen licht en donker 

 

Zoals u in de bijlage bij de Gaandeweg kunt lezen wordt in deze 
adventstijd onze aandacht ook gevraagd voor de straatkinderen in 
Rwanda. Om het vele werk voor de straatkinderen te kunnen 
bekostigen is er behoefte aan financiële ondersteuning van buiten 
af. Laten wij in deze adventstijd de straatkinderen in Rwanda helpen 
tot een eerlijk en menswaardig bestaan te komen. U kunt dat straks 
doen met een gulle gave in het offerblok achter in de kerk. 
 

Maandagavond is er weer Geloven Nu. Deze keer staat het verslag 
van de Rome bedevaart vanuit het Bisdom centraal. Het verslag is 
gemaakt door dhr. B. van der Horde, een van de bedevaartgangers. 
 


