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 De Goede Herder  – 5 december 2021 

      2e zondag van de Advent – jaar C 

      Voorganger – pastor Wessel 

      Zang - Cantores van DHK -  orgel: António Pedrosa 

      Misgezangen – Gregoriaans mis XVII 

      ----------------------------------------------------------------------- 
 

        INTREDE  
 

      Opening – Nu daagt het in het oosten -  505 (cpl: 1, 2, 4 en 5) 

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. 
 

      Woord van welkom 

 

      Adventskrans – Als alles duister is 
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      Bede om ontferming 

 

      Pr. Broeders en zusters, erkennen wij onze zonden om het heilig  

      mysterie van de Eucharistie waardig te kunnen vieren. 

   

A. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik  

 gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn  

 schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek  

 ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u,  

 broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

       

      Bede om ontferming – Kyrie - 805 

 

      Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
 

      Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U. 

       

      Gebed 

 

      DIENST VAN HET WOORD  

 

      Eerste lezing – Baruch 5, 1 - 9 

 

     Tussenzang – Als God ons thuisbrengt -  Ps. 126 

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 

dat zal een droom zijn 

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
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dat zal een droom zijn 

 

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 

Dan zegt de wereld 'Hun god doet wonderen.’ 

Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 

Gij onze vreugde. Refr. 

 

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, 

zoals rivieren in de woestijn, 

die, als de regen van, opnieuw gaan stromen. 

Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. 

Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 

Zingende keert hij terug met zijn schoven. Refr. 

 

      2e lezing – Filippenzen 1,  3 – 6.8 -11 

 

     Acclamatie voor het Evangelie – Halleluja, Bereidt de weg – 242 

Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht, 

en heel de mensheid zal Gods glorie aanschouwen. 

 
     Evangelielezing – Lucas 3, 1 - 6 

 

     Acclamatie – Heer, wij hoorden Uw woord 

 

     
     

    Overdenking – stilte/orgelspel 
 

   .Geloofsbelijdenis – Credo in unum Deum -  812 

 

Credo in unum deum 
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Patrem omnipotentem 

Factorem cæli et terræ 

Visibilium omnium et invisibilium 

Et in unum dominum 

Iesum christum 

Filium dei unigenitum 

Et ex patre natum ante omnia sæcula 

Deum de deo 

Lumen de lumine 

Deum verum de deo vero 

Genitum non factum 

Consubstatialem patri 

Per quem omnia facta sunt 

Qui propter nos homines 

Et propter nostram salutem 

Descendit de cælis 

Et incarnatus est de spiritu sancto 

Ex maria virgine 

Et homo factus est 

Crucifixus etiam pro nobis 

Sub pontio pilato 

Passus et sepultus est 

Et resurrexit tertia die 

Secundum scripturas 

Et ascendit in cælum 

Sedet ad dexteram patris 

Et iterum venturus est cum gloria 

Iudicare vivos et mortuos 

Cuius regnis non erit finis 

Et in spiritum sanctum 

Dominum et vivificantem 

Qui ex patre filioque procedit 

Qui cum patre et filio 

Simul adoratur et glorificatur 

Qui locutus est per prophetas 

Et unam sanctam catholicam 

Et apostolicam ecclesiam 

Confiteor unum baptisma 

In remissionem peccatorum 
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Et exspecto resurrectionem mortuorum 

Et vitam venturi seculi 

Amen 

 

    Acclamatie bij voorbeden –  refrein uit Psalm 85 – GVL-blz 134 
 

    Doe ons Heer, uw genade aanschouwen, laat komen uw heil over ons.  

     

    SAMENZIJN ROND BROOD EN WIJN 
 

    Bereiding gaven – Kwam van Godswege -  487 ( cpl: 1,3,4,6 en 8) 

 

1   Kwam van Godswege 

een man in ons bestaan, 

een stem om te getuigen, 

Johannes was zijn naam. 

Man van Godswege, 

Johannes was zijn naam. 

 

3   Doper, wat liep je 

in kemelharen pij, 

als een profeet, wat riep je 

daar in die woestenij? 

Doper, wat riep je 

daar in die woestenij? 

    

4 Dat wij omkeren, 

verlaten ons domein, 

beleven 't woord des Heren 

en niet weerbarstig zijn. 

Dat wij omkeren 

en niet weerbarstig zijn. 

 

6   Deelt met elkander 

het brood van alledag, 

opdat in u de ander 

Gods heil aanschouwen mag. 
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Deelt met elkander 

het brood van deze dag. 

 

8   Volk uitverkoren 

om eeuwig te bestaan, 

een kind wordt u geboren, 

Messias is zijn naam. 

Kind ons geboren, 

Jouw licht zal met ons gaan.  

 

    Aanbieding van de  gaven: 

 

    Pr. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan  

    worden door God, de almachtige vader. 

 

A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer  

van zijn Naam, tot welzijn van ons en heel zijn heilige kerk. 

     Prefatie/Dankgebed – Sanctus -  817 

  
     Sanctus, Sanctus. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra 

     gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini.   

     Hosanna in excelsis                          

 

     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. 

 

 

     Eucharistisch gebed – 732 

 

     Acclamatie – Heer Jezus, wij verkondigen uw dood - 306 

 

     Onze Vader  - gesproken            

         

     Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, 

     uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
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     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…… 

     A. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in       

     eeuwigheid. Amen. 

 

      Vredeswens  
 
      Breking van het  brood – Agnus Dei - 825 
       
      Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis.  Agnus Dei, qui tollis  

        peccata mundi, dona nobis pacem. 

 
        Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,  

        ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,  

        geef ons de vrede.  

 

       Communie –  orgelspel 
  

       Lied na de communie –  Rorate Caeli -  843 (cpl 1 en 2) 

      Refrein: Roráte caéli désuper, 

et núbes plúant jústum. 

Refrein: Dauwt, hemelen, van boven, 

gij, wolken, beregene de rechtvaardige.  

 

Ne irascáris Dómine, 

ne ultra memíneris iniquitátis: 

ecce cívitas Sáncti fácta est desérta: 

Síon desérta fácta est: 

Jerúsalem desoláta est: 

dómus sanctificatiónis túæ et glóriæ túæ, 

ubi laudavérunt te pátres nóstri. - Refrein 

 

Wees niet langer vertoornd, o Heer, 
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denk niet langer aan onze zonden. 

Zie, de heilige stad is tot woestijn geworden, 

Sion is tot woestijn geworden. 

Jerusalem is verdord, 

het huis van Uw heiliging en Uw heerlijkheid, 

waar onze vaderen U geprezen hebben. - Refrein 

 

Peccávimus, et fácti súmus tamquam immúndus nos, 

et cecídimus quasi fólium univérsi: 

et iniquitátes nóstræ quasi véntus abstulérunt nos: 

abscondísti faciem túam a nóbis, 

et allisísti nos in mánu iniquitátis nóstræ. - Refrein 

 

We hebben gezondigd en zijn onrein geworden 

en zijn ter aarde gevallen als een blad, 

en onze zonden hebben ons als de wind weggeblazen. 

U hebt Uw aangezicht verborgen voor ons 

en ons verpletterd door de zwaarte van onze schuld. - Refrein 

        

Gebed 

 

       SLOTRITE 

 

        Mededelingen  

 

        Zegen – 344 gevolgd door: 

 

        Zegene u de levende en almachtige God, Vader ,  

        Zoon en Heilige Geest. 
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        Slotlied – Als tussen licht en donker – 578 

 

Als tussen licht en donker 

de tijd zijn stroom versnelt, 

zijn wij in U verzonken, 

ons hart raakt niet ontsteld, 

Gij leeft en houdt de wacht, 

wij hebben niets te vrezen, 

de slaap zal ons genezen. 

Gij waakt de ganse nacht. 

 

Die lange nacht, die winter 

doorstaan wij met geduld; 

wij leven ongehinderd, 

de dagen zijn vervuld, 

Gij hebt het woord volbracht, 

dat feilloos staat geschreven 

en keert niet ijdel weder. 

Uw licht komt na de nacht. 

 

O hemellichaam Jezus, 

dat ieder mens verlicht. 

Wij staan in U te lezen, 

Gij zijt ons vergezicht. 

De dageraad breekt aan, 

Uw komst is niet te keren. 

Wil ons de eenvoud leren, 

leer ons Uw toekomst aan. 


