EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT (JAAR-C)

wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. En de stad
zal heten: Heer, onze gerechtigheid.
Woord van de Heer - Wij danken God.

ALLELUIA

TUSSENZANG

EVANGELIE

Zo. 10.00 uur:
Ofwel:
INTREDEZANG
Ofwel:

Laus Deo - zie bordnummer

INTROITUS

(Ps 24, 1-3)

Ad te levavi animam
meam, Deus meus, in te
confido, non
erubescam. Neque
irrideant me inimici mei,
etenim universi qui te
exspectant non
confundentur.

Mijn God, tot U richt ik
mijn geest; op U vertrouw
ik, beschaam mij niet.
Laat niemand die tegen
mij is, de spot met mij
drijven, want al wie naar
U uitziet, zal niet worden
teleurgesteld.

OPENINGSRITUS
Ordo Missae
(Laus Deo 333 - 335)

Orde van Dienst
(Laus Deo 255 - 258)

KYRIE

HEER ONTFERM U

GEBED

Almachtige God, wij vragen U: geef uw gelovigen de
bereidheid Christus, die komende is, tegemoet te
gaan met werken van gerechtigheid, om eens
verzameld te worden aan zijn rechterhand en bezit
te nemen van het hemels Rijk. Door onze Heer.
LITURGIE VAN HET WOORD
EERSTE LEZING

(Jeremia 33, 14-16)

Zo spreekt de Heer: Er komt een tijd dat Ik de belofte
vervul die Ik aan Israël en Juda gedaan heb. Dan
schenk Ik David een wettige afstammeling, die het
land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die dagen

LAUS DEO - ZIE BORDNUMMER

ANTWOORDPSALM

KEERVERS:

uit psalm 24 (25)

Tot U in den hoge richt ik mijn geest,
tot U Heer mijn God.

Wijs mij uw wegen, Heer - leer mij uw paden
kennen. - Leid mij volgens uw woord, - want Gij zijt
mijn God en Verlosser. Keervers
De Heer is goed en rechtschapen - daarom wijst Hij
zondaars de weg. - Hij leidt de geringe langs eerzame
paden, - Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.
Keervers

De wegen van God zijn goed en betrouwbaar - voor
ieder die zijn verbond onderhoudt. - Een vriend is de
Heer voor hen die Hem vrezen, - Hij toont hun de
waarde van zijn verbond. Keervers
TWEEDE LEZING

(1 Tessalonicenzen 3, 12 - 4,2)

Broeders en zusters, Moge de Heer u overvloedig
doen toenemen in liefde voor elkaar en voor alle
mensen zoals ook mijn liefde uitgaat naar u. Hij
sterke uw hart, zodat gij onberispelijk zijt en heilig
voor het aanschijn van God onze Vader bij de komst
van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Voor het
overige, broeders en zusters, vragen en vermanen
wij u in de Heer Jezus, dat gij de overlevering die gij
van ons hebt ontvangen, de overlevering namelijk
over een levenswandel die God welgevallig is, nog
trouwer naleeft dan gij al doet. Gij kent de
voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus
gegeven hebben.
Woord van de Heer - Wij danken God.

(Psalm 84)

Alleluia. Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons
uw heil, o Heer. Alleluia.
(Lucas 21, 25-28. 34.36)

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Er zullen
tekenen zijn aan zon, maan en sterren en op de
aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos
door het gebulder van de onstuimige zee. De
mensen zullen het besterven van schrik, in spanning
om wat de wereld gaat overkomen. Want de
hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken.
Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een
wolk, met macht en grote heerlijkheid. Wanneer zich
dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft
uw hoofden omhoog want uw verlossing komt nabij.
Zorgt er voor dat uw geest niet afgestompt raakt
door een roes van dronkenschap en de zorgen van
het leven; laat die dag u niet onverhoeds grijpen als
in een strik; want hij zal komen over alle mensen,
waar ook ter wereld. Weest daarom altijd waakzaam
en bidt dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al
die dingen die zich gaan voltrekken, en dat ge stand
moogt houden voor het aangezicht van de
Mensenzoon.”
Woord van de Heer - Wij danken God.
HOMILIE
CREDO
(Laus Deo 336)

GELOOFSBELIJDENIS
(Laus Deo 261)

VOORBEDEN
EUCHARISTISCHE LITURGIE
OFFERTORIUM

(PS 24, 1-3)

Ad te Domine levavi
animam meam: Deus
meus, in te confido, non
erubescam: neque

Mijn Heer, tot U richt ik
mijn geest: mijn God, op
U vertrouw ik, beschaam
mij niet. Laat niemand die

irrideant me inimici mei:
etenim universi qui te
exspectant, non
confundentur.

Archangelis, cum
Thronis et
Dominationibus,
cumque omni militia
caelestis exercitus,
hymnum gloriae tuae
canimus, sine fine
dicentes:

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:

GEBED OVER DE GAVEN

SANCTUS & BENEDICTUS

HEILIG,

Heer, wij bidden U: aanvaard de gaven die wij U
aanbieden uit het goede dat Gij ons hebt
geschonken. Geef dat de eredienst die wij in dit
leven mogen vieren ons brengt tot het geluk van de
eeuwige verlossing. Door Christus onze Heer.

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

Heilig, heilig, heilig, de
Heer, 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.

Ofwel:

tegen mij is, de spot met
mij drijven, want al wie
naar U uitziet, zal niet
worden teleurgesteld.

OFFERANDEZANG (Laus Deo - zie bordnummer)

DIENST VAN DE EUCHARISTIE

PREFATIE

(Laus Deo 262-263)

(1 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
assumptae, 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

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 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.

MEDEDELINGEN
ZEGEN EN WEGZENDING
Zo. 10.00 uur:

SLOTZANG (Laus Deo - zie bordnummer)

EUCHARISTISCH GEBED
COMMUNIERITUS
Ordo Missae
(Laus Deo 344- 347)

Orde van Dienst
(Laus Deo 327 - 330)

PATER NOSTER

ONZE VADER

AGNUS DEI

LAM GODS

COMMUNIE

COMMUNIE

COMMUNIE-TEKST

(Ps. 85 (84), 13)

De Heer zal ons zijn zegen schenken en de aarde zal
rijke vrucht dragen.
GEBED NA DE COMMUNIE

Heer, wij bidden U dat de Eucharistie die wij hebben
gevierd, ons ten goede mag komen. Maak ons in dit
vergankelijk bestaan gevoelig voor het geestelijke en
bedacht op datgene wat blijft. Door Christus onze
Heer.

“Weest dus waakzaam”
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