
       
   

Voor aanvang viering: GvL nr. 472 Ik heb mijn hart tot U geheven 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 25-1 Naar U gaat mijn verlangen, Heer 
                                   
Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Micha 5,1-4a 

Dit zegt de Heer: “Gij, Bethlehem Efrata, het kleinste onder Juda’s 
geslachten, uit u zal geboren worden. Hij die over Israël moet 
heersen, in het verre verleden ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen 
dagen.” Daarom zal de Heer hen niet langer overlaten aan hun lot,  
dan tot de tijd dat de moeder haar kind gebaard heeft. Dan komt de 
rest van zijn broeders weer samen met de zonen van Israël. Dan 
neemt Hij de macht in handen en zal hen hoeden door de kracht van 
de Heer, door de verheven naam van de Heer zijn God. In veiligheid 
zullen zij wonen, omdat zijn macht zal reiken tot aan de uiteinden 
der aarde. Hij zal een man van vrede zijn. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm: GvL nr. 80-II 
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2e Lezing: Hebreeën 10,5-10 

Broeders en zusters, als Christus in de wereld komt, zegt Hij tot de 
Vader: “Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij 
een lichaam bereid. Brandoffers en zoenoffers konden U niet 
behagen. Toen zei Ik: Hier ben Ik. “Zoals er in de boekrol over Mij 
geschreven staat, Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.” Eerst 
zegt Hij dus: Slachtoffers en gaven, brandoffers en zoenoffers hebt 
Gij niet gewild, die konden U niet behagen hoewel de wet 
voorschrijft dat ze gebracht moeten worden. En dan zegt Hij: Hier 
ben Ik, Ik ben gekomen om uw wil te doen. Hij schaft dus het eerste 
af om het tweede te laten gelden. Door die wil zijn wij geheiligd, 
eens en voor altijd, door het offer van het lichaam van Jezus 
Christus. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 242 

Evangelie: Lucas 1,39-45 

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een 
stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette 
Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het 
kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest 
en riep met luide stem: “Gij zijt gezegend onder de vrouwen en 
gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken 
dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Zie, zodra ik uw 
groet hoorde sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij 
die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de 
Heer gezegd is.”     Woord van de Heer. – Wij danken God.  
 
Acclamatie: GvL nr. 265 

Verkondiging 

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



Voorbeden 

Offerande/collecte 

Offerande: GvL nr. 843-4 

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: 
 
Sanctus 
 
Eucharistisch gebed IIIB nr. 729 blz. 801 
 
Acclamatie: GvL nr. 306 
 
Pater Noster 
 
Vredeswens 
 
Agnus Dei 
 
Communielied: GvL nr.485 Kom tot ons, de wereld wacht 

Slotgebed (allen gaan staan) 



Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 471 Het wees gegroet 

MEDEDELINGEN 

De kerstversiering kost elk jaar veel geld. U kunt helpen door een 
vrijwillige bijdrage in de bloemenbus op de tafel te doneren. 
 
In deze Adventstijd wordt onze aandacht gevraagd voor twee 
projecten. Op West-Timor zijn er een aantal arme dorpen, waar 
groot gebrek is aan schoon water. Met financiële steun wil men een 
waterput met pompinstallatie aanleggen om de mensen van water 
te voorzien en zo hun leefomstandigheden te verbeteren. In Burkina 
Faso leven veel vrouwen in grote armoede. Zusters bieden hulp aan 
de allerarmste vrouwen en hun kinderen. Zij hebben een opvanghuis 
opgezet, een kinderopvang, een kleuterschool en een 
opleidingscentrum. De vrouwen en hun kinderen krijgen hier 
bescherming, de noodzakelijk hulp en een opleiding. De zusters 
kunnen dit werk alleen doen met financiële hulp. Laten wij de 
mensen in West-Timor en Burkina Faso in deze Adventstijd de 
noodzakelijke hulp bieden. U kunt dat straks doen met een gulle 
gave in het offerblok achter in de kerk. Het is vandaag de laatste 
gelegenheid daartoe. Laat die gelegenheid niet aan u voorbij gaan. 
 
VIERINGEN ROND KERST EN OUD EN NIEUW: 
 
Maandag 24 dec. 18.30 Kinderkerstviering (verzamelen vanaf 18.00) 
                                21.00 Nachtmis 
Dinsdag   25 dec. 11.00 Dagmis 
Zondag    30 dec. Vieringen zoals gewoonlijk 
Dinsdag     1 jan.  11.00 Nieuwjaarsviering 
Zondag      6 jan.  11.00 Driekoningenviering 
                             13.00 Driekoningenspel 


