EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT (JAAR-C)
HOOGMIS 10.00 UUR

Mis:
m.m.v.:

Lourdesmis
Koor Capella Majellana

INTREDEZANG ‘Ons hart verheft zich’
695)

(Zie laus Deo

Ons hart verheft zich tot U, Heer,
zie vol ontferming op ons neer.
Betoon ons uw barmhartigheid,
schenk ons uw Heil in eeuwigheid.
Toon ons uw wegen, geef ons kracht.
Heer, red uw volk, dat U verwacht.
Leid Gij ons in uw waarheid voort,
totdat uw roepstem wordt gehoord.
Vergeef Gij onze zonden groot.
Wij zijn in eenzaamheid en nood.
Verlaat u op de Heer altijd,
totdat zijn komst uw hart verblijdt.
De nacht is om, de dag nabij.
Staat op! Ons Heil verwachten wij
Trekt aan de wapens van het licht,
wilt u bekleden met de Heer!

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

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.

EERSTE LEZING

ALLELUIA

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

uit psalm 25-II

REFREIN:

Richt mij, Gij zijt de God die mij redt en op U wacht ik
een leven lang. Refrein:
Herinner U, hoe Gij barmhartig zijt geweest, hoe een
en al liefde van meet af aan. Refrein:
Goed en betrouwbare God, wie afgedwaald is, wijst
hij de weg. Arme en ootmoedige mensen, spoort Hij
aan zijn weg te houden. Refrein:
Alle wegen van God zijn liefde en trouw voor wie
bewaren het woord van zijn verbond. Refrein:
TWEEDE LEZING

OPENINGSRITUS
Ordo Missae
(Zie Laus Deo 333 - 335)

Orde van Dienst
(Zie 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

(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

(Psalm 84)

Alleluia. Laat ons uw barmhartigheid zien,
geef ons uw heil, o Heer. Alleluia.
EVANGELIE

(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.
Acclamatie na Evangelie:
(Zie Laus Deo 416)
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o
Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der
eeuwen.
HOMILIE
GELOOFSBELIJDENIS Gebeden
VOORBEDEN

(Laus Deo 261)

EUCHARISTISCHE LITURGIE
OFFERANDEZANG ‘Alwie dolend – ‘Willcocks’

Al wie dolend in het donker,
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.
Onze lasten zal Hij dragen,
onze onmacht totterdood,
geeft als antwoord op ons vragen
ons Zichzelf als levensbrood
Nieuwe vrede zal er dagen,
liefde straalt als morgenrood.
Tot de groten zal Hij spreken,
even weerloos als een lam.
het geknakte riet niet breken,
Hij bewaakt de kleine vlam.
Hoor en zie het levend teken
van een God die tot ons kwam.
Dor en droog geworden aarde
Die om dauw en regen vraagt
Dode mens die snakt naar adem
Wereld die om toekomst vraagt:
Zie mijn Zoon, de nieuwe Adam,
Die mijn welbehagen draagt.
DIENST VAN DE EUCHARISTIE

(Laus Deo 262-263)

GEBED OVER DE GAVEN

(1 van de Advent)

Vere dignum et iustum
est, aequum et salutare,

rijke vrucht dragen.

SANCTUS & BENEDICTUS

Kom, Eeuwig Woord, Emmanuel,
verlos uw volk, uw Israël.
Heer, leid uw volk, door U bevrijd,
tot aan uw komst in majesteit.

HEILIG,

EUCHARISTISCH GEBED
COMMUNIERITUS

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.
PREFATIE

nos tibi semper et
doen aan uw heerlijkheid,
ubique gratias agere:
om heil en genezing te
Domine, sancte Pater,
vinden zullen wij U
omnipotens aeterne
danken, altijd en overal
Deus: per Christum
door Christus onze Heer.
Dominum nostrum. Qui, Die, toen Hij eertijds
primo adventu in
kwam, kwetsbaar en klein,
humilitate carnis
het werk van uw genade
assumptae, dispositionis heeft voltooid, en vlees
antiquae munus implevit, geworden is en voor ons
nobisque salutis
allen open heeft gedaan
perpetuae tramitem
die deur naar een geluk
reseravit: ut, cum secundo dat eeuwig duurt, een
venerit in suae gloria
land dat Hij beloofd heeft
maiestatis, manifesto
en ons geven zal; nu nog
demum munere capiamus, zien wij allen naar die
quod vigilantes nunc
toekomst uit, vol hoop en
audemus exspectare
vastberaden; ooit zullen
promissum.
wij er binnengaan en
Et ideo, cum Angelis et
wonen wanneer Hij komt
Archangelis, cum Thronis in heerlijkheid voorgoed.
et Dominationibus,
Daarom, met alle Engelen,
cumque omni militia
Machten en Krachten, met
caelestis exercitus,
allen die staan voor uw
hymnum gloriae tuae
troon, loven en aanbidden
canimus, sine fine
wij U en zingen U toe vol
dicentes:
vreugde:

Heilige Vader, machtige
eeuwige God, om recht te

Ordo Missae
(Laus Deo 344- 347)

Orde van Dienst
(Laus Deo 327 - 330)

PATER NOSTER
AGNUS DEI
COMMUNIE

ONZE VADER
LAM GODS
COMMUNIE

COMMUNIE-TEKST (Ps. 85 (84), 13)

De Heer zal ons zijn zegen schenken en de aarde zal

COMMUNIEZANG ‘Peace-canon – ‘Pachelbel-Wesley’
Dona nobis pacem. Come, thou long expected Jesus, born
to set thy people free; From our fears and sins release us,
let us find our rest in thee. Israëls strength and consolation
hope of all the earth thou art. Dear desire of ev’ry nation,
joy of ev’ry longing heart. Dona nobis pacem.
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.
MEDEDELINGEN
ZEGEN EN WEGZENDING
SLOTZANG ‘ O Heiland, kom, de wereld wacht’
(melodie LD 681)

O Heiland, kom, de wereld wacht,
kom tot ons Heer, en toon uw kracht.
Daal nu vanuit 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.

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.
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