
Eucharistieviering op de 1e Zondag van de Advent 
Voorganger: Pastoor Broeders 

 
Openingslied Open the eyes of my heart 
 
Open the eyes of my heart, Lord 
Open the eyes of my heart 
I want to see You, I want to see You  
 
To see You high and lifted up 
Shinin' in the light of Your glory 
Pour out Your power and love 
As we sing holy, holy, holy  
 
Holy, holy, holy, holy, holy, holy 
holy, holy, holy, I want to see You 
 
Opening door de pastoor 
 
Kyrie uit Taize 
 
Kyrie Eleison 
Christe Eleison 
Kyrie Eleison 
 
Openingsgebed door de pastoor 

 

Eerste Lezing  Uit de Profeet Jesaja 

Gij Heer zijt onze Vader, Gij onze Verlosser en uw Naam is eeuwig! 

Waarom Heer liet Gij ons van uw wegen afdwalen zodat ons hart 

verstokt werd en U niet meer vreesde? Keer U weer tot ons 

omwille van uw dienaren. Omwille van de stammen die uw 

eigendom zijn.  
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Scheur toch de hemel open en daal af en de bergen zullen beven 

voor uw aanblik. Gij alleen zijt God en Gij staat bij al wie op U durft 

hopen. Gij komt hen tegemoet die met vreugde gerechtigheid 

beoefenen, die bij al wat ze doen aan U denken! Vertoornd waart 

Gij op ons maar wij volharden in het kwaad: hoe zouden wij ooit 

redding kunnen vinden? Wij allen waren als onreinen, onze goede 

werken als kleding door stonden bevuild; Als bladeren zijn we 

afgevallen en de wind van onze zonden heeft ons meegevoerd. 

Niemand die er aan dacht uw Naam aan te roepen, die op U zijn 

vertrouwen durfde stellen: Gij had immers uw aangezicht van ons 

afgewend en Gij had ons prijsgegeven aan onze zonden. Toch zijt 

Gij, Heer, onze Vader;  Wij zijn het leem, Gij de boetseerder: Wij 

zijn slechts het werk van uw handen. Blijf niet eindeloos op ons 

vertoornd, Heer en wil onze ongerechtigheid niet voor altijd 

indachtig zijn: Zie op ons neer: wij zijn uw volk!  

Woord van de Heer – Wij danken God 

Tussenzang Onderweg 

 

Nu valt de nacht 

zacht als de sneeuw 

en alles staat stil in de kou. 

Valt er van ver 

een ster op mijn pad, 

dan neem ik hem mee voor Jou. 

 

Stil staan in het woud 

donker en oud, 

de sparren versteend op wacht. 

Het licht komt van ver, 

van lichtjaren her 

en ik ben onderweg. 

 



3 
 

Nu is de nacht 

zacht als sneeuw, 

de hemel als ijs zo blauw. 

Ik draag een ster 

van ver in mijn hand, 

ik en onderweg naar Jou. 

 

Nu valt de nacht 

zacht als de sneeuw 

en alles staat stil in de kou. 

Ik draag een ster 

van ver in mijn hand, 

ik ben onderweg naar Jou  

Tweede Lezing Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus 

aan de christenen van Korinte. 

Broeders en zusters, Genade en vrede voor u vanwege God onze 

Vader en de Heer Jezus Christus! Steeds weer zeg ik God dank voor 

zijn genade die u in Christus Jezus is gegeven. Want in Christus zijt 

gij, naarmate zijn getuigenis bij u ingang vond, in ieder opzicht rijk 

begiftigd met alle gaven van woord en kennis. Op dit punt komt gij 

niets tekort, terwijl gij vol verwachting uitziet naar de openbaring 

van onze Heer Jezus Christus. Hij zal u ook doen standhouden tot 

het einde zodat u geen blaam treft op de dag van onze Heer Jezus. 

God is getrouw, die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn 

Zoon onze Heer Jezus Christus.  

Woord van de Heer – Wij danken God 

Evangelie-acclamatie Alleluja  
 
Alleluja, Alleluja  
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Evangelielezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 

Christus volgens Marcus . 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Weest op uw hoede, weest 

waakzaam; want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is. Het is 

er mee als met een man die in het buitenland vertoeft. Bij het 

verlaten van zijn huis heeft hij aan zijn dienaars het beheer 

overgedragen, aan ieder zijn taak aangewezen en de deurwachter 

bevolen waakzaam te zijn. Weest dus waakzaam, want ge weet 

niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds laat of midden in 

de nacht, bij het hanegekraai of 's morgens vroeg. Als hij 

onverwachts komt laat hij u dan niet slapend vinden. En wat Ik tot 

u zeg zeg Ik tot allen: weest waakzaam!"  

Acclamatie bij het Evangelie In the Lord I’ll be ever thankfull 

 

In the Lord I'll be ever thankful, 

In the Lord I'll rejoice. 

Look to God, do not be afraid, 

Lift up your voices, the Lord is near; 

Lift up your voices the Lord is near. 

 

Overweging door de patoor 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Ik geloof in God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, 

geboren uit de Maagd Maria; 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven; 
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die nedergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden; 

die opgestegen is ten hemel, 

zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; 

vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen; 

de vergeving van de zonden; 

de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. 

Amen. 

Voorbeden 

 

Bede bij elke voorbede: 

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons 

Gebedsintenties van de parochie 
 
Bereiding van de gaven  
 
Lied bij de bereiding van de gaven Adonai 
 
Adonai, blessi de Yu Nen 
Roos fu saron, 
Yu de so bun 
Tranga Gado, santa de Yu Nen 
Yu tranga anoe in rigeri ala se 
 
Adonai, geheiligd is uw Naam 
Roos van Saron, 
U bent zo goed 
Machtige God, heilig is Uw Naam 
Uw machtige hand regeert alle zeeën 
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Gebed over de Gaven door de pater 
 

Eucharistisch gebed    

 

P: De Heer is met u 

A: En met uw geest 

P: Verheft uw hart 

A: Wij zijn met ons hart bij de Heer 

P: Brengen wij dank aan de heer onze God 

A: Hij is onze dankbaarheid waardig 

 

P: 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. Hij is de 

Redder die Gij hebt beloofd aan allen die ten dode opgeschreven 

staan; waarheid en licht is Hij als in onze duisternis, recht en 

gerechtigheid, kracht en genezing voor mensen zonder hoop in 

deze wereld. Hij zal komen, in uw Naam, het wordt licht, de dag 

van onze redding is dichtbij; aan uw beloften houden wij ons 

vast, aan uw barmhartigheid vertrouwen wij ons toe. Daarom, 

met alle engelen, machten en krachten, loven en aanbidden wij 

U en zingen U toe vol vreugde:  

Sanctus uit Missa Aqua Viva 

 

Sanctus, Sanctus   Sanctus, Sanctus  

Sanctus, Sanctus   Sanctus, Sanctus  

Sanctus, Sanctus   Sanctus, Sanctus  

Sanctus,    Sanctus,  

Dominus Deus Sabaoth 3x   

Dominus Deus Sabaoth 3x 
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P:Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. 
Heilig dan deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij 
voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze 
Heer. 

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, 
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het 
aan zijn leerlingen met deze woorden: 

Neemt en eet hiervan, gij allen,want dit is mijn lichaam 
dat voor u gegeven wordt. 

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de 
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: 

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, 
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; 
 dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot 
vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken. 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

A: Als wij dan eten van dit Brood, en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 
 
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het 
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons 
waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige 
dienst te verrichten.Zo delen wij in het lichaam en bloed van 
Christus en wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden 
vergaderd, tot een enige kudde. 
 
Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat 
haar liefde volkomen wordt, een heilig volk met Franciscus onze 
paus en Johannes onze bisschop en allen die uw heilig 
dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters 
reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, ja, alle 
gestorvenen dragen wij op aan uw zorg.  
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Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. 

Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij te zamen met 
de Maagd Maria, de Moeder van Christus, met de heilige Jozef, 
haar bruidegom, met de heilige Petrus en Paulus, met de andere 
apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw 
welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven 
deelachtig te zijn en U loven en eren door Jezus Christus, uw 
Zoon. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, 
Heer onze God, almachtige Vader. In de eenheid van de heilige 
Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. A: Amen 

Onze Vader  
      
Allen:  Onze Vader die in de hemel zijt, 
  Uw naam worde geheiligd, 
  Uw rijk kome; Uw wil geschiede,  
  op aarde zoals in de hemel. 
  Geef ons heden ons dagelijks brood 
  en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven  
aan onze schuldenaren, 

  en breng ons niet in beproeving, 

  maar verlos ons van het kwade 

P:  Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig 
vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw 
barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, 
en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl 
wij uitzien naar de zalige vervulling van onze 
hoop, de komst van onze Verlosser Jezus 
Christus. 
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Allen:      Want van U is het koninkrijk en de kracht
  en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen 
 
Vredeswens 
 
Agnus Dei uit Missa Aqua Viva 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem 
 

Communielied De droom van Jesaja 

 

Er is een eeuwenoude droom  

die door de wereld gaat. 

Een droom waarin de vrede wint  

en haat niet meer bestaat 

Waarin een zwaard een ploegschaar wordt,  

de wapenmarkt is ingestort 

Een droom waarin het veilig is op straat 

Refr.: Droom maar, geef maar door,  

 vertel het aan elkaar. 

 Pak het op en zeg het voort  

 en geloof in wat je hoort. 

 Dromen worden waar. 

Er is een eeuwenoude droom  

die steeds wordt doorverteld. 

Een droom waarin je veilig bent  

voor onrecht en geweld. 

Waarin een kind speelt met een slang 

Geen mens, geen dier is er nog bang. 

Een droom die ons een nieuwe tijd voorspelt. Refr. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dona_nobis_pacem
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Er is een eeuwenoude droom  

die mensen uitzicht biedt.  

Een droom waarin geluk het wint 

van wanhoop en verdriet. 

Waarin een nieuw begin ontstaat,  

een kind dat weer Gods wegen gaat 

Een droom waarin je licht en liefde ziet. Refr. 

Slotgebed door de pastoor 
 
Mededelingen 
 
Wegzending en Zegen 
 
Slotlied Als alles duister is 
 
Als alles duister is, 
Ontsteek dan een lichtend vuur 
Dat nooit meer dooft, 
Een vuur dat nooit meer dooft. 

 
 
 
 


