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Viering van woord en gebeden 
 

De Goede Herder  
Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude-Rijndijk 
12 december, de derde zondag van de advent - Gaudete 
 
Voorganger: Thea Dingjan-Zonneveld 
m.m.v. Leden van het DHK 
o.l.v. Ans Bulles - Orgel Nigel Hutson 
______________________________________________ 
 
OPENING 

 
GvL 534 Verblijdt u in de Heer (Gaudete) 
 

   1 Verblijdt u in de Heer te allen tijd! 
    Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u! 
    Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij, 
    de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u. 

 

2   Weest niet bezorgd, maar bidt en smeekt de Heer, 
 weest niet bezorgd, maar mild en toegenegen, 
 want Hij brengt in uw ballingschap een keer; 
 zijn land, zijn erf, zijn stad heeft Hij gezegend. 

 

3   Daarom, dankt God! De vrede die Hij geeft 
 gaat alle redelijk verstand te boven. 
 Hij die uw harten in zijn hoede heeft, 
 is goed, is God. Gij moet in Hem geloven 
 
 
Begroeting - Inleidend woord  



2 
 

 
Bij de derde kaars in de adventskrans 
Kom, licht van het noorden, kom de poolnacht verdrijven,  
kom over de vlakten van ijzige sneeuw.  
Kom, licht in de harten opdat wij ontdooien  
en weer mensen worden van vlees en van bloed.  
 
Kom, licht van het zuiden, kom met tropische hitte,  
kom met kleuren en klanken van zwarte muziek.  
Kom, licht in de voeten opdat wij bewegen  
en dansend worden een feestelijk volk.  
 
Kom, licht van het westen in kluizen verborgen,  
kom over de welvaart die koud maakt en kil.  
Daal op onze hoofden in vurige tongen,  
opdat wij weer worden van binnenuit mens.  
 
Als alles duister is 
Als alles duister is 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft 
vuur dat nooit meer dooft, als alles ……  
 
Bewustwording 
 
Kyrie litanie: GvL 214 
 
God, wij roepen uit de diepte: 
kom met uw woorden van troosten van vrede. 
Heer, ontferm u over ons. 2x 
 
God, vergeef ons onze schulden, 
roep ons tot leven en wil ons verlossen. 
Heer, ontferm u over ons. 2x 
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God, naar U zien wij uit als wachters, 
wees voor ons als het licht in de morgen. 
Heer, ontferm u over ons. 2x 
 
Gebed 
 

VIERING VAN HET WOORD 

 
Lezing uit  het boek van de profeet Sefanja 3, 14-18a  

 
Antwoord psalm Sla uw ogen op naar het licht:  
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. Refr. 
 
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. Refr. 
 
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. Refr.  
 
Lezing uit de brief van de apostel Paulus aan de  
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Filippenzen 4, 4-7 
 
Halleluja Halleluja. 
De Geest des Heren is over mij gekomen. Hij heeft mij 
gezonden om aan de armen de blijde boodschap te brengen. 
Alleluia!  
 
Lezing uit de blijde boodschap van onze Heer Jezus Christus  
opgetekend door de evangelist  Lucas 3, 10-18 
 
Acclamatie:  
Heer wij hoorden uw woord en wij dragen het voort  
de wereld in 
 
Overweging 
 
Even rust 
 
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God tekst GvL 271 
 
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; 
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de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
de vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam; 
en het eeuwig leven. 
Amen. 
 
 
VIERING VAN DE GEBEDEN 
 
Gezongen voorbeden:  Groter dan ons hart GvL 448 
 
Gij die geroepen hebt 'licht' 
en het licht werd geboren, 
en het was goed, het werd avond en morgen 
tot op vandaag. 
Gij die geroepen hebt 'o mens' 
en wij werden geboren, 
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe 
dat ik nog leef. 

Allen 
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 

Gij die de liefde zijt, diep als de zee, 
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood, 
laat niet verloren gaan één mensenkind. 
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht, 
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt, 
laat niet de tweede dood over ons komen. 
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Allen 
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 

Voor allen die gekruisigd worden, 
wees niet niemand, 
wees hun toekomst ongezien, 
voor mensen die van U verlaten zijn, 
voor allen die hun lot niet kunnen dragen, 
voor hen die weerloos zijn 
in de handen van de mensen. 

Voor uw naamgenoten in ons midden: 
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand. 
Voor hen die kracht uitstralen, 
liefde geven, recht doen, 
dat zij staande blijven in ons midden. 

Allen 
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 

Gij die, tegen alle schijnbaar noodlot in, 
ons vasthoudt, 
Gij die vreugde schept in mensen, 
Gij die het woord tot ons gesproken hebt 
dat onze ziel vervult; 
laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht, 
doe ons opengaan voor het visioen van vrede 
dat sinds mensenheugenis ons roept. 

Verhaast de dag van uw gerechtigheid, 
zie het niet langer aan 
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dat her en der in deze wereld 
mensen gemarteld worden, kinderen gedood, 
dat wij de aarde schenden 
en elkaar het licht ontroven. 

Zoals een hert reikhalst naar levend water, 
doe ons zo verlangen naar de dag 
dat wij, nu nog verdeelde mensen, 
in uw stad verzameld zijn, 
in u verenigd en voltooid, in u vereeuwigd. 
Gedenk uw mensen, dat zij niet vergeefs geboren zijn. 

Allen 
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 

 
Intenties - Stil gebed 
 
Het gebed des Heren 
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 
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De Heer is nabij. Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God 
bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder 
dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven 
gaat zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus.  
 
Dat die vrede van onze Heer ons mag dragen, dat die vrede in 
u en met u mag zijn. 
 
GvL 843 Rorate Caeli 

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, 
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 

Víde Dómine afflictiónem 
pópuli túi, 
et mítte quem missúrus 
es: 
emítte Agnum 

Aanschouw, Heer, de 
droefheid van Uw volk, 
en zend ons degene, die U 
zenden wil. 
Zend het Lam, de heerser 
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dominatórem térræ, 
de pétra desérti ad 
móntem fíliæ Síon: 
ut áuferat ípse júgum 
captivitátis nóstræ. - 
Refrein 

van de Aarde, 
van de rotsen der woestijn tot 
de berg van de dochter van 
Sion, 
opdat hij het juk van onze 
knechting wegneemt. - 
Refrein 

 
 
 
SLUITING 
 
Mededelingen 
 
Zegen en zending  
GvL344 De levende zegene en behoede u   
 
Lied GvL 512 O kom, o kom Immanuel  

 
1   O kom, o kom, Immanuël, 
 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, Immanuël! 
 
2   O kom, Gij wortel Isaï, 
 verlos ons van de tyrannie, 
 van alle goden dezer eeuw, 
 o Herder, sla de boze leeuw. 
 Weest blij, weest blij, o Israël! 
 Hij is nabij, Immanuël! 
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3   O kom, o kom, Gij Oriënt, 
 en maak uw licht alom bekend; 
 verjaag de nacht van nood en dood, 
 wij groeten reeds uw morgenrood. 
 Wees blij, weest blij, o Israël! 
 Hij is nabij, Immanuël! 
 
4   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, Immanuël! 
 
5   O kom, die onze Heerser zijt, 
 in wolk en vuur en majesteit. 
 O Adonai die spreekt met macht, 
 verbreek het duister van de nacht. 
 Weest blij, weest blij, o Israël! 
 Hij is nabij, Immanuël! 
   
 


