
         
 Voor aanvang viering: GvL nr. 514 Ons hart verheft zich tot U, Heer 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: O Heiland, kom, de wereld wacht (mel. GvL 510) 

O Heiland, kom, de wereld wacht.            
Kom tot ons, Heer, en toon uw kracht. 
Daal nu van uit de hemel neer. 
Kom tot uw volk en red ons Heer. 
 
Heer, kom, Gij zijt de dageraad, 
Ons Eeuwig licht, dat nooit vergaat 

Gij zijt de Zon die leven is, 
Verdrijf voorgoed de duisternis. 
 
Kom, eeuwig Woord, Emmanuel, 
Verlos uw volk, uw Israël 
Heer, leid uw volk, door U bevrijd, 
Tot aan uw komst in majesteit. 

 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Heer ontferm U: GvL nr. 225 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing Jesaja 61,1-2a.10-11 

De geest van de Heer God rust op Mij: Hij heeft Mij gezalfd om aan de armen 
de blijde boodschap te brengen. Hij heeft Mij gezonden om te genezen allen 
wier hart gebroken is, om de gevangenen vrijlating te melden, aan wie 
opgesloten zijn vrijheid. Om aan te kondigen het genadejaar van de Heer. Ik 
wil jubelen en juichen in de Heer, mijn ziel wil zich verheugen in mijn God. 
Want Hij heeft Mij bekleed met het kleed des heils en Mij de mantel der 
gerechtigheid omgehangen, als een bruidegom die zich het hoofd feestelijk 
omhult of als een bruid die zich met haar sieraden tooit. Want zoals de 
aarde haar vruchten voortbrengt en zoals een tuin het zaad laat rijpen, zo 
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laat de Heer de gerechtigheid ontluiken en zijn glorie voor het oog der 
volken.  Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: GvL nr. 25-I Naar U gaat mijn verlangen Heer 

2e Lezing: 1 Tessalonicenzen 5, 16-24 

Broeders en zusters, weest altijd blij. Bidt zonder ophouden.  
Dankt God voor alles. Dit is het wat God van u verlangt in Christus Jezus. 
Blust de Geest niet uit: kleineert de profetische gaven niet,  
keurt alles, behoudt het goede. Houdt u verre van alle soort van kwaad. De 
God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al.  
Heel uw wezen: geest, ziel en lichaam moge ongerept bewaard zijn  
bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Die u roept is getrouw:  
Hij zal zijn woord gestand doen.   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 242 

Evangelie: Johannes 1,6-8.19-28 

Er trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was Johannes. Deze 
kwam tot getuigenis, om te getuigen van het Licht opdat allen door hem tot 
geloof zouden komen. Niet hij was het Licht, maar hij moest getuigen van 
het Licht. Dit dan is het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit 
Jeruzalem priesters en levieten naar hem toezonden om hem te vragen: 
“Wie zijt gij?” Daarop verklaarde hij zonder enig voorbehoud en met grote 
stelligheid: “Ik ben de Messias niet.” Zij vroegen hem: “Wat dan? “Zijt gij 
Elia?” Hij zei: “Dat ben ik niet.” “Zijt gij de profeet?” Hij antwoordde: “Neen.” 
Toen zeiden zij hem: “Wie zijt gij dan?” Wij moeten toch een antwoord 
geven aan degenen die ons gestuurd hebben. Wat zegt gij over uzelf?” Hij 
sprak: “Ik ben, zoals de profeet Jesaja het uitdrukt, de stem van iemand die 
roept in de woestijn: Maakt de weg recht voor de Heer!” De afgezanten 
waren uit de kring van de Farizeeën. Zij vroegen hem: “Wat doopt gij dan, als 
gij de Messias niet zijt, noch Elia, noch de profeet?” Johannes antwoordde 
hun: “Ik doop met water, maar onder u staat Hij die gij niet kent, Hij die na 
mij komt; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.” Dit 
gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes aan 
het dopen was.     Woord van de Heer. – Wij danken God. 



Acclamatie: GvL. nr. 269 
 
Verkondiging 

Geloofsbelijdenis (gebeden, allen gaan staan t/m voorbeden) 

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Offerandelied: Rorate GvL. Nr. 843 couplet 3 

Prefatie II 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. 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 schenkt 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:  GvL nr. 295 

Eucharistisch gebed V nr. 731 blz. 806; Acclamatie GvL nr. 304 

Onze Vader (nederlands gezongen, zie bijlage) 

Lam Gods GvL nr. 335 

Communielied: GvL nr. 454 Heer Jezus mens van vlees en bloed 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 
 



Zegen 

Slotlied: GvL nr. 513 Het lied van de Her in ons midden (c 1, 4 en 5) 

ADVENTSAKTIE 

In deze adventstijd wordt onze aandacht gevraagd voor de straatkinderen in 
Rwanda, waar alleen al in de hoofdstad zo’n 3000 kinderen op straat leven. 
Een maatschappelijk organisatie in dat land probeert deze kinderen op te 
vangen. In een opvangcentrum krijgen ze voedsel, kleding, medische en 
psychische zorg en onderwijs, opdat ze lichamelijk en mentaal herstellen van 
hun leven op straat. Daarna tracht men de kinderen te reïntegreren in hun 
eigen gezin, bij familie of eventueel in een pleeggezin. 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. 

KERST-INN 

Na deze viering wordt de kerk in gereedheid gebracht voor de Kerst-Inn die 
vanmiddag om 14.00 uur begint. Een ieder die kan en wil helpen is na de 
viering uitgenodigd om te helpen bij het sjouw en opbouw werk. 
 
KERSTVIERINGEN 
Volgende week (4e advent) zijn de vieringen op de gewone tijd. 
In het nieuwe parochieblad en AgnesNieuws vindt u de tijden van de 
vieringen tijdens Kerst en Oud & Nieuw. De bladen liggen achterop de tafel. 
 
LAMPIONOPTOCHT/KINDERKERSTVIERING 
 
Op Kerstavond is er om 18.00 uur een Lampionoptocht met aansluitend een 
kinderkerstviering. Meer informatie op de flyers achterop de tafel.  
 


