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Openingslied: Nu daagt het in het oosten
Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal.
Hij komt de volken troosten die eeuwig heersen zal.
De duisternis gaat wijken van d’eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.
De zonne, voor wier stralen het nacht’lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen, is Christus ’t eeuwig licht.
Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten die eeuwig heersen zal.
Begroeting
Bij het ontsteken van de 2e Adventskaars:
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft.
Inleiding
Gebed om ontferming
Cantor:

Laten wij roepen tot God onze Heer,
dat Hij van kracht is en ons doet zingen;
Hij is de God die ons zal redden.
Voorganger (gesproken): Heer, ontferm U over ons.
Allen::
Heer, ontferm U over ons.
Cantor:

Laten wij roepen in zijn poorten,
dat Hij zijn huis van genade opent;
Hij doet gebroken mensen weer opstaan.
Voorganger: Heer, ontferm U over ons.
Allen:
Heer, ontferm U over ons.
Cantor:

Laten wij roepen voor zijn aanschijn,
dat over ons zijn heil mag komen

op deze dag die Hij heeft gemaakt.
Voorganger: Heer, ontferm U over ons.
Allen:
Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed
Eerste lezing Jesaja 40, 1-5, 9-11
Psalm 85
Refr. Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen,
laat komen uw heil over ons.
Gij koos, Heer, dit land tot het uwe,
hebt de keer voor Jacob gebracht.
Herstel ons dan, God die ons heil zijt,
doorbreek uw afkeer van ons.
Zij ontmoeten elkaar: genade en waarheid,
gerechtigheid en vrede, zij kussen elkaar.
Dan wast waarheid op uit de aarde,
reikt gerechtigheid neer van de hemel.
Overvloed geeft de Heer daarenboven:
onze aarde draagt haar gewas.
De gerechtigheid zal voor Hem uitgaan:
reeds begon op de heerbaan haar loop.
Tweede lezing 2 Petrus 3, 8-14
Hallelujavers
Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht:
en heel de mensheid zal Gods redding zien.
Evangelie Marcus 1, l-8
Gezongen acclamatie: Heer, wij hoorden uw Woord
en wij dragen het voort de wereld in.
Overweging
Lied: Rorate Caeli
Rorate caeli, désuper, et nubes pluant iustum.
Dauwt, hemelen, uit den hoge; en wolken, regent de Rechtvaardige.

Wees niet vertoornd, Heer, gedenk niet langer onze schuld.
Zie, de stad van de Heilige is een woestenij geworden,
Sion is een woestenij geworden, Jeruzalem is verlaten,
het huis van uw eredienst en uw glorie, waar onze vaderen U loofden.
Wij hebben gezondigd en wij zijn als een onreine geworden,
en als bladeren zijn wij allen afgevallen;
onze zonden hebben ons, als een windvlaag, meegesleurd.
Gij hebt uw gelaat voor ons verborgen

en ons verpletterd onder de druk van onze schuld.
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.
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.
Van daar 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.
Voorbede
Laat onze woorden stijgen voor uw gezicht als wierook.
Zie in ons het verlangen een mens te zijn van U.
Kom, adem ons open.
acclamatie allen (gesproken): Kom, adem ons open!
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.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
Vredewens
Lied: Sla uw ogen op naar het licht 1,2,3,8
Refr.

Sla uw ogen op naar het licht:
daar is de Heer.

Luister, volk dat in het donker woont,
in licht en glorie zal de Heer verschijnen.
Weet dat dan uw nacht ten einde is, de dageraad komt nader,

vervuld is de gerechtigheid in die dagen.
Open uw hart en zie uit naar Hem
die deze wereld zal bevrijden.
Waak en bid opdat gij staande blijft, die leeft in hoop en vreze,
tot Hij die komt gekomen is in die dagen.
Hoor een stem die roept in de woestijn:
maak recht de weg des Heren.
De woestijn zal bloeien als een roos, een twijg groeit op het oude hout,
de steppe wordt een weide in die dagen.
Aan de einder gloeit een nieuw begin,
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde:
daar is de vreugde, daar is de vrede, want al het oude is voorbij,
de aarde is het paradijs in die dagen.
Slotgebed
Mededelingen
Wegzending en zegenbede
Slotlied: O kom, o kom Immanuel
O kom, o kom, Immanuel,
verlos uw volk, uw Israël.
Herstel het van ellende weer
zodat het looft uw naam, o Heer.
Weest blij, weest blij, o Israël:
Hij is nabij, Immanuel!
O kom, o kom, Gij Oriënt,
en maak uw licht alom bekend.
Verjaag de nacht van nood en dood.
Wij groeten reeds uw morgenrood.
Weest blij, weest blij, o Israël:
Hij is nabij, Immanuel!
O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël:
Hij is nabij, Immanuel!

