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INTROITUS  (Jes. 30, 30) 

Populus Sion, ecce 
Dominus veniet ad 
salvandas gentes: et 
auditam faciet Dominus 
gloriam vocis suae in 
laetitia cordis vestri. 

 Volk van Sion, de Heer 
komt nabij: Hij zal de 
volkeren redden. De Heer 
zal zijn machtige stem 
doen horen en gij zult vol 
vreugde zijn. 

 

OPENINGSRITUS 
 

Ordo Missae Orde van Dienst 
(Zie Laus Deo 333 - 335) (Zie Laus Deo 255 - 258) 

KYRIE   HEER ONTFERM U   
 

GEBED 

Almachtige en barmhartige God, laat geen zorg of 
bezigheid in deze wereld ons hinderen, nu wij op 
weg zijn, uw Zoon tegemoet. Moge de ware wijsheid 
die wij van U leren, ons verenigen met Jezus Christus 
onze Heer. Die met U leeft en heerst. 
 

LITURGIE VAN HET WOORD 
 

EERSTE 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 
over de geringsten der aarde, maar de 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 tezamen 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 uit psalm 71 (72) 
 
KEERVERS:  

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien  
en welvaart alom tot het einde der maanden. 
 

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid, de 
koningszoon uw rechtvaardigheid. Hij moge uw volk 
rechtvaardig besturen, uw armen met billijkheid. 
Keervers 
 

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien en 
welvaart alom tot het einde der maanden. Regeren 
zal hij van zee tot zee, vanaf de Rivier tot de grens 
van de aarde. Keervers 
 

De arme die steun vraagt zal hij bevrijden, de 
ongelukkige zonder hulp. Hij zal zich ontfermen over 

misdeelden, de zwakken schenkt hij weer 
levensmoed. Keervers 
 

Voor eeuwig blijve zijn naam geprezen, in ere zolang 
als er dagen zijn. Zijn naam zij een zegen voor alle 
stammen, bij alle volken met lof vermeld.  
Keervers 
 

TWEEDE LEZING  (Romeinen 15, 4-9) 

Broeders en zusters. Alles wat eertijds is 
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: ter wille 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. 
 

ALLELUIA  (Lc. 3, 4.6) 

Alleluia. Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn 
paden recht; en heel de mensheid zal Gods redding 
zien. Alleluia. 
 

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 
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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. 
 

HOMILIE 
 
CREDO   (LD 336) GELOOFSBELIJDENIS  (LD 261) 
 

VOORBEDEN 
 

EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

OFFERTORIUM  (Ps. 84, 7-8) 

Deus tu convertens 
vivificabis nos, et plebs 
tua laetabitur in te: 
ostende nobis, Domine, 
misericordiam tuam, et 
salutare tuum da nobis. 

 God, Gij zult ons doen 
herleven, en uw volk zal 
zich in U verblijden; laat 
ons, Heer, uw 
barmhartigheid zien en 
geef ons uw heil. 

DIENST VAN DE EUCHARISTIE  (Laus Deo 262-263) 
 

GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, wij bidden U: laat U verzoenen door onze 
gebeden en gaven. Wij kunnen niet steunen op eigen 
verdiensten: kom ons daarom met uw genade te 
hulp. Door Christus onze Heer. 
 

PREFATIE  (I van de Advent) 

Vere dignum et iustum 
est, aequum et salutare, 
nos tibi semper et 
ubique gratias agere: 
Domine, sancte Pater, 
omnipotens aeterne 
Deus: per Christum 
Dominum nostrum. 
Qui, primo adventu in 
humilitate carnis as-
sumptae, dispositionis 
antiquae munus 
implevit, nobisque 
salutis perpetuae 
tramitem reseravit: ut, 
cum secundo venerit in 
suae gloria maiestatis, 
manifesto demum 
munere capiamus,  
quod vigilantes nunc 
audemus exspectare 
promissum. Et ideo, cum 
Angelis et Archangelis, 
cum Thronis et 
Dominationibus, cumque 
omni militia caelestis 
exercitus, hymnum 
gloriae tuae canimus, 
sine fine dicentes: 

 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 Chris-
tus onze Heer. Die, toe Hij 
eertijds kwam, kwetsbaar 
en klein, het werk van uw 
genade heeft voltooid, en 
vlees geworden is en voor 
ons allen open heeft 
gedaan die 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, met 
allen die staan voor uw 
troon, loven en aanbidden 
wij U en zingen U toe vol 
vreugde: 

 

SANCTUS & BENEDICTUS 

 

HEILIG, 

Sanctus, Sanctus, Sanctus  Heilig, heilig, heilig, de Heer, 

Dóminus Deus Sábaoth.  
Pleni sunt caeli et terra  
glória tua. Hosánna in 
excélsis. Benedictus qui  
venit in nómine Dómini.  
Hosánna in excélsis. 

de God der hemelse machten!  
Vol zijn hemel en aarde van  
Uw heerlijkheid. Hosanna in  
den hoge. Gezegend Hij, die 
komt in de naam des Heren.  
Hosanna in den hoge. 

 

EUCHARISTISCH GEBED  
 

COMMUNIERITUS 
 

Ordo Missae Orde van Dienst 
(Laus Deo 344- 347) (Laus Deo 327 - 330) 

PATER NOSTER  ONZE VADER 

AGNUS DEI LAM GODS 

COMMUNIE COMMUNIE 
 

COMMUNIO  (Bar. 5, 5; 4, 36) 

Sta op, Jeruzalem. Ga op de hoogte staan en zie de 
vreugde naar u toe komen als een gave van uw God. 
 

GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, geestelijk voedsel hebben wij genoten. Wij 
vragen U ootmoedig: leer ons, door onze deelname 
aan de Eucharistie, het aardse naar waarde te schat-
ten en bedacht te zijn op het hemelse. Door Christus 
onze Heer. 
 

SLOTRITUS 
 

MEDEDELINGEN 
 

ZEGEN EN WEGZENDING 

 

 

GEBED TOT DE HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL 
Heilige Aartsengel Michaël, Verdedig ons in de strijd. 

Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen 
van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem  

Zijn macht doe gevoelen. En gij, vorst van de hemelse 
legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die 
tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door 

de goddelijke kracht in de hel terug. Amen. 


