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2 zondag van de Advent jaar A
zondag 4 december 2016
Voorganger: kapelaan J. Rivadeneira Aldás
Diaken: Ronald van Berkel
mmv. dameskoor

Voor aanvang viering: GvL nr. 513 Het lied van de Heer in ons midden
Welkomstwoord door de lector
Openingslied: GvL nr. 537 Het lied van de komende Heer
Begroeting door de voorganger
Schuldbelijdenis GvL nr. 703
Kyrie
Openingsgebed (allen gaan staan)
1e Lezing: Jesaja 11,1-10
In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï, een scheut
aan zijn wortels zal vruchten dragen. De geest van de Heer zal op hem
rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en
heldenmoed, de geest van liefde en vreze des Heren, en deze vreze des
Heren zal hij uitstralen. Hij zal geen oordeel vellen naar uiterlijke schijn,
geen uitspraak doen op grond van geruchten. De kleinen zal hij recht
verschaffen, een eerlijk vonnis spreken uitbuiter zal hij striemen met de
gesel van zijn mond, en de boosdoener doden met de adem van zijn
lippen. Gerechtigheid wordt de gordel om zijn heupen, onkreukbaarheid
de band om zijn lenden. Dan huist de wolf bij het lam, vlijt de panter zich
neer naast het geitje, grazen te zamen het kalf en het leeuwenjong, een
kleuter kan ze weiden! Koe en berin hebben vriendschap gesloten, hun
jongen liggen naast elkaar, en de leeuw vreet hooi met het rund.
De zuigeling speelt bij het hol van de adder, en het kleine kind steekt zijn

handje in het nest van de slang! Dan zondigt niemand meer, doet niemand
meer kwaad op heel mijn heilige berg, maar zal de gehele aarde vervuld
zijn met liefde tot God, zoals de zeebodem bedolven is onder het water.
Op die dag zal de wortel van Isaï opgericht staan als banier voor de volken:
alle naties zullen naar hem toestromen. En zijn troon zal luisterrijk zijn!
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Antwoordpsalm: 72-I I
2e Lezing: Romeinen 15,4-9
Broeders en zusters, alles wat eertijds werd opgeschreven, werd
opgetekend tot onze lering, opdat wij door de volharding en de
vertroosting die wij putten uit de Schrift, in hoop zouden leven. God, die
de volharding en de vertroosting schenkt, verlene u ook eensgezindheid in
de geest van Christus Jezus, opdat gij één van hart en uit één mond de God
en Vader van onze Heer Jezus Christus moogt verheerlijken. Aanvaardt
daarom elkander als leden van één gemeenschap, zoals ook Christus ons in
zijn gemeenschap heeft opgenomen, ter ere Gods. Ik bedoel dit: terwille
van Gods trouw is Christus dienaar geweest van het Joodse volk, om de
beloften aan de aartsvaders waar te maken; maar de heidenen moeten
God verheerlijken om zijn erbarming, volgens het woord van de Schrift:
"Daarom zal ik U loven onder de heidenen en uw naam met psalmen
prijzen." Woord van de Heer. – Wij danken God.
Vers voor Evangelie: GvL nr.259
Evangelie: Matteüs 3,1-12
In die tijd trad Johannes de Doper op en predikte in de woestijn van Judea:
"Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.” Deze toch is het die de
profeet Jesaja bedoelde, toen hij zei: Een stem van iemand die roept in de
woestijn: bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht.” Johannes
nu droeg een kleed van kameelhaar en een leren gordel om zijn lenden.
Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Toen trok
Jeruzalem, Judea en heel de Jordaanstreek naar hem uit en zij lieten zich
door hem dopen in de rivier, de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden.
Maar toen hij vele Farizeeën en Sadduceeën zag komen om gedoopt te
worden, sprak hij tot hen: "Adderengebroed, wie heeft u voorgespiegeld,

dat ge de dreigende toorn kunt ontvluchten? "Brengt liever vruchten voort
die passen bij bekering, en neemt niet een houding aan alsof ge bij uzelf
zegt: Wij hebben Abraham tot vader! "Waarachtig, ik zeg u, dat God de
macht bezit voor Abraham uit deze stenen kinderen te verwekken! Reeds
ligt de bijl aan de wortel van de bomen. Elke boom dus die geen goede
vrucht draagt, wordt omgekapt en in het vuur geworpen. Ik doop u met
water, opdat ge u zoudt bekeren. "Maar Hij die na mij komt, is sterker dan
ik, en ik ben niet waardig Hem van zijn sandalen te ontdoen. "Hij zal u
dopen met de heilige Geest en met vuur. De wan heeft Hij in zijn hand en
Hij zal zijn dorsvloer grondig zuiveren; zijn tarwe zal Hij in de schuur
verzamelen, maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur."
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Acclamatie: GvL nr. 269
Verkondiging
Credo I GvL nr. 811 (allen gaan staan t/m voorbeden)
Voorbeden
Offerande/collecte: Rorate nr. 843 couplet 2
Prefatie 1 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 XIIC nr. 745 blz. 831
Acclamatie: GvL nr. 310a

Onze Vader: (het nieuwe Onze Vader wordt gebeden)
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
Vredeswens
Agnus Dei
Communielied: GvL nr. 487 Het lied van de doper couplet: 1, 6, 7 en 8
Slotgebed (allen gaan staan)
Zegen
Slotlied: GvL nr. 635 Te doen gerechtigheid (mel. 575)
MEDEDELINGEN
In deze adventstijd wordt onze aandacht gevraagd voor renovatie van een
vervallen schoolcomplex in een eenzaam en afgelegen gebied in Suriname.
Met een opgeknapte school kan men de kinderen en de onderwijzers een
betere leer- en werkomgeving bieden en zo komen tot structurele
verbetering van het onderwijs. Laten wij de mensen in Suriname
financieel helpen deze noodzakelijke schoolrenovatie te realiseren. U kunt
dat straks doen met een gulle gave in het offerblok achter in de kerk.
Wilt u meer weten over het adventsproject, kijk dan eens op het bord
achter in kerk.
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