
Eucharistieviering op de 3e zondag van de Advent  
 
Voorganger: Pater Moons OFM 
 
Met zang van leden van het Jongerenmiddenkoor en 
begeleiding van Thijs v.d. Hulst 
 
Openingslied Een licht in Jou geborgen 
 
Een vonk uit stenen geslagen,wordt vuur in kille nacht. 

Een ster die aan de hemel straalttoont ons Uw stille kracht.  

 

Een licht dat breekt door de wolken, 

verspreidt een warme gloed. 

Uw Geest verlicht de volkeren, geeft mensen nieuwe moed. 

 

refr.  Zoals de nacht vlucht voor de morgen 

 zo gaat de angst op de loop. 

 Ontwaakt een licht, in Jou geborgen: 

 de bron van onze hoop. 

 

De twinkel in Jouw ogen geeft kracht in onze nood. 

Het licht dat ons het leven geeft is sterker dan de dood. 

  

refr.  

 
Opening door de pater 
 
Lied om ontferming Hoop dringt door het donker 
 
Hoop dringt door het donker, gedragen door Uw licht. 
Wij zien verlangend uit. Uw naam krijgt een gezicht 
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Gij, die de wereld hebt gemaakt  
voor jong en oud, voor iedereen: 
Ontferm U over ons, ontferm U over ons  
 
Gij die de zon laat opgaan  
voor zieken en gezonden voor iedereen: 
Ontferm U over ons, ontferm U over ons  
 
Hoop dringt.. 
 
Gij die de hemelen laat regenen  
over goeden en kwaden over iedereen 
Ontferm U over ons, ontferm U over ons  
 
Gij, die de velden laat bloeien  
voor rijken en armen voor iedereen; 
Ontferm U over ons, ontferm U over ons  
 
Hoop dringt.. 
 
Openingsgebed door de pater 
 

Eerste Lezing Uit de Profeet Jesaja 

De geest van de Heer God rust op Mij; Hij heeft Mij gezalfd om aan 

de armen de blijde boodschap te brengen. Hij heeft Mij gezonden 

om te genezen allen wier hart gebroken is, om de gevangenen 

vrijlating te melden, aan wie opgesloten zijn vrijheid; om aan te 

kondigen het genadejaar van de Heer. Ik wil jubelen en juichen in 

de Heer, mijn ziel wil zich verheugen in mijn God, want Hij heeft Mij 

bekleed met het kleed des heils en Mij de mantel der gerechtigheid 

omgehangen, als een bruidegom die zich het hoofd feestelijk 

omhult of als een bruid die zich met haar sieraden tooit.  



3 
 

Want zoals de aarde haar vruchten voortbrengt en zoals een tuin 

het zaad laat rijpen, zo laat de Heer de gerechtigheid ontluiken en 

zijn glorie voor het oog der volken. 

Woord van de Heer    A: Wij danken God 

 

Tussenzang En mijn ziel zingt zacht (Lofzang van Maria) 

 

Jij kent mij als geen ander.Ziet mij zoals ik ben. 

Jij wekt in mij nieuw leven, ik hoor je Stem. 

Jouw Geest is als geen ander, 

jouw Naam prijkt bovenaan. 

Laat iedereen Je prijzen om wat Je hebt gedaan. 

En mijn ziel zingt zacht: Ik ben er voor Jou. 
en mijn ziel is blij: Jij ziet naar ons om, 
Jij ziet naar ons om, naar ons om. 
 
Vrede voor wie Jou vrezen. Hoogmoed komt voor de val. 
Jij leert de weten van liefde boven al 
Jouw trouw is zonder grenzen. 
Jij geeft om ieder kind 
Jij bent een God van mensen, bij wie ik redding vind. 
 
En mijn ziel zingt zacht: Ik ben er voor Jou. 
en mijn ziel is blij: Jij ziet naar ons om, 
Jij ziet naar ons om, naar ons om. 

 

Tweede lezing Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen 

van Tessalonica 

Broeders en zusters, Weest altijd blij. Bidt zonder ophouden. Dankt 

God voor alles. Dit is het wat God van u verlangt in Christus Jezus. 

Blust de Geest niet uit: kleineert de profetische gaven niet, keurt 

alles, behoudt het goede. Houdt u verre van alle soort van kwaad. 
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De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw 

wezen: geest, ziel en lichaam moge ongerept bewaard zijn bij de 

komst van onze Heer Jezus Christus. Die u roept is getrouw: Hij zal 

zijn woord gestand doen. 

Woord van de Heer    A: Wij danken God 

Alleluja voor het evangelie     
 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 

Evangelielezing Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 

Christus volgens Johannes  

Er trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was 

Johannes. Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het Licht 

opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het 

Licht maar hij moest getuigen van het Licht. Dit dan is het 

getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters en 

levieten naar hem toezonden om hem te vragen: “Wie zijt gij?" 

Daarop verklaarde hij zonder enig voorbehoud en met grote 

stelligheid: “Ik ben de Messias niet." Zij vroegen hem: “Wat dan? 

Zijt gij Elia?" Hij zei: “Dat ben ik niet." “Zijt gij de profeet?,' Hij 

antwoordde: “Neen." Toen zeiden zij hem: “Wie zijt gij dan? “Wij 

moeten toch een antwoord geven aan degenen die ons gestuurd 

hebben. “Wat zegt gij over uzelf?" Hij sprak: “Ik ben, zoals de 

profeet Jesaja het uitdrukt, de stem van iemand die roept in de 

woestijn: Maakt de weg recht voor de Heer!" De afgezanten waren 

uit de kring van de Farizeeën. Zij vroegen hem: “Wat doopt gij dan 

als gij de Messias niet zijt, noch Elia, noch de profeet?" Johannes 

antwoordde hun: “Ik doop met water maar onder u staat Hij die gij 

niet kent, Hij die na mij komt, ik ben niet waardig de riem van zijn 

sandalen los te maken." Dit gebeurde te Betanie, aan de overkant 

van de Jordaan waar Johannes aan het dopen was. 



5 
 

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 pater 

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; 
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 
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Bereiding van de gaven  
 
Lied In duisternis gekomen 
 
Is in duisternis gekomen, heeft de zwarte nacht verlicht, 
brak het juk op onze schouders, werd een tastbaar vergezicht. 
Is een sterveling geworden, heeft ons van dichtbij gegroet, 
heeft zich willen openbaren, werd een mens van vlees en bloed. 
 
Wie opnieuw worden geboren,gaan voorbij de kille dood, 
wie in Hem gelooft zal leven, ware wijnstok,levend brood. 
 
Is genaakbaar klein geworden, heeft ons weergaloos gewenkt, 
heeft de steppe laten bloeien, en het dorre land doordrenkt. 
Draagt een gordel om de heupen, van gerechtigheid en trouw, 
is een rots voor ons geworden, een onwankelbaar gebouw. 
  
Wie opnieuw... 
 
Werd het licht voor aller ogen, God gelijk, een mensenzoon, 
heeft niemand willen buitensluiten, 
 
nam niet plaats op hoge troon. 
Blijft de lamp voor onze voeten,kan door niets worden gestuit, 
is voorbeeldig onze vrede, gaat voor altijd voor ons uit. 
 
Gebed over de Gaven door de pater 
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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, die, toen Hij 
eertijds kwam, kwetsbaar en klein, het werk van uw genade 
heeft voltooid, en vlees is geworden en voor ons allen open heeft 
gedaan de 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, 
loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde: 
 
Sanctus uit de Bonifatiusmis 
 
Sanctus, sanctus, sanctus, Deus Sabaoth 
Pleni sunt caeli et terra, gloria tua 
Hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis 
Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis 
 
P: Hemelse Vader, met eerbied noemen 
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. 
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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. 
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Gedenk ook onze broeders en zusters reeds ontslapen zijn in de 
hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw 
zorg. 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      
 
A: 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 vrede in onze dagen, dat 
wij, gesteund door uw barmhartigheid,  
vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. 
Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw zoon. 
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A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en  de 
heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredeswens  
 
Agnus Dei uit de Bonifatiusmis 
 
Agnus Dei, qui tollis pecata mundi 
Miserere nobis 
Agnus Dei, qui tollis pecata mundi 
Miserere nobis 
Agnus Dei, qui tollis pecata mundi 
Dona nobis pacem 
 
Communie  
 
Communielied Licht uit de hemel (Lofzang van Zacharias) 
 
Licht uit de hemel, bekommert zich om ons 
schijnt in onze donkere gedachten 
Verjaagt de pijn en de schaduw van de dood 
Wijst ons de weg naar vrede 
 
Nu zijn we niet meer alleen op deze wereld; 
blind en naamloos zwevend om de zon. 
Nu is de dood niet meer het einde 
Want dwars door de van ons bestaan 
klimt en brug van licht tot in het hemelrijk.  
 
Licht uit de hemel, U bekommert zich om ons 
schijnt in onze donkere gedachten 
Verjaagt de pijn en de schaduw van de dood 
Wijst ons de weg naar vrede 
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Nu zijn we niet meer alleen met onze zorgen; 
altijd zoekend naar zin en naar houvast. 
Nu houdt de schuld niet tot het einde  
vergeving wast alle zonden weg 
maakt vanbinnen licht en aan elkaar gelijk 
 
Licht uit de hemel, bekommer U om ons 
schijn in onze donkere gedachten 
Verjaag de pijn en de schaduw van de dood 
Wijs ons de weg naar vrede 
 
Nu weten wij wat het doel is van dit leven; 
delen en beminnen met waarheid in ons hart. 
Nu is de wet niet meer het einde; 
een kind wordt geboren dat ons leert 
leven in het licht; zo worden wij bevrijd 
 
Licht in de hemel, bekommer u om ons 
schijn in onze donkerste gedachten 
Verjaag de pijn en de schaduw van de dood 
Wijs ons de weg naar vrede 
 
Slotgebed door de voorganger 
 
Mededelingen 
 
Zegen       
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Slotlied Rejoice (Profetie van Zacharia) 
 
Rejoice, rejoice, rejoice in the land of Zion. 
Rejoice sing aloud 
in the name of the Lord, 
oh children of Jerusalem. 
Oh daughter of Zion, 
oh children of Jerusalem. 
All through the land of Zion, 
rejoice and lift your voices. 
Shout, from the hills 
and the valleys and the plains 
oh children of Jerusalem. 
Rejoice sing aloud, 
sing a song in the name of the Lord. 
All over the land of Zion over Jerusalem, 
ev’rybody shouts 
form the hills and the valleys and the plains 
Rejoice ! 


