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VERHEUGT U, DE HEER IS NABIJ! 

Ik doop u met water, 

maar er komt iemand die sterker is dan ik. 

Lucas 3,16 

 

 

Voorganger  : Pastoor J. Hermens 

 m.m.v.   : Emmaüs Gregoriaans koor 

 o.l.v.   : Fons Kronenberg 
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OPENINGSRITUS 

 

 

Introïtus 

Gaudéte in Dómino semper: íterum dico, gaudéte: modéstia vestra 

nota sit ómnibus homínibus: Dóminus prope est. Nihil sollíciti sitis: 

sed in omni oratióne petitiónes vestrae innotéscant apud Deum.  

Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens (zeg ik): verheugt u. 

Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is 

nabij. Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden 

in gebed. 

 

Begroeting 

 

De kinderen worden uitgenodigd voor de kinderdienst 

 

Schuldbelijdenis: GvL 703 

 

Kyrie: GvL 805 

 

Gebed 

 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - Sefanja 3, 14-18a 

Sion, jubel van vreugde, juich, Israël, verheug u en wees blij, 

Jeruzalem, met heel uw hart! Het vonnis dat op u drukte, werd door 

de Heer vernietigd. Hij heeft uw vijand verjaagd. De Heer, de Koning 

van Israël, blijft bij u: nu hoeft gij geen onheil meer te vrezen! Op die 

dag zal er tot Jeruzalem gezegd worden: Vrees niet, Sion, en laat uw  
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handen niet verslappen. De Heer, uw God, is bij u als een reddende 

held. Uitermate verheugt Hij zich om u, door zijn liefde maakt Hij u 

nieuw; Hij jubelt om u van vreugde. 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Psalmus responsorius: Verheug u en jubel 

Verheug u en jubel, want groot is de Heer in uw midden. 

 

De Heer is mijn kracht, Hem prijs ik,  

Hij heeft mij redding gebracht. 

Verheugd zult ge water scheppen uit de bronnen van heil. 

Verheug u en jubel, want groot is de Heer in uw midden. 

 

Verheerlijkt de Heer, roept zijn Naam aan. 

Maakt bij de volken zijn daden bekend, 

gedenkt hoe verheven zijn Naam is. 

Verheug u en jubel, want groot is de Heer in uw midden. 

 

Bezingt de Heer om zijn weergaloos werk, 

laat heel de aarde het weten. 

Verheugt u en jubelt, die Sion bewoont, 

om Israëls heilige, groot in ons midden. 

Verheug u en jubel, want groot is de Heer in uw midden. 

 

Tweede lezing - Filipenzen 4, 4-7 

Broeders en zusters, verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: 

verheugt u! Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. 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. 

Woord van de Heer - Wij danken God. 
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Alleluia       (allen gaan staan indien mogelijk) 

Alleluia, Excita, Dómine, poténtiam tuam, et veni, ut salvos fácias 

nos. Alleluia. 

Wek, Heer, uw kracht, en kom, om ons te bevrijden. 

 

Evangelie - Lucas 3, 10-18 

In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag: ‘Wat moeten wij 

doen?’ Johannes gaf hun ten antwoord: ‘Wie dubbele kleding heeft, 

laat hij delen met wie niets heeft, en wie voedsel heeft, laat hij 

hetzelfde doen.’ Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en 

ze vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ Hij zei hun: ‘Niet 

méér vragen dan voor u is vastgesteld.’ Ook soldaten ondervroegen 

hem: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Hij antwoordde: ‘Niemand 

uitplunderen, niemand iets afpersen, maar tevreden zijn met uw 

soldij.’ Omdat het volk vol verwachting was en iedereen zich 

aangaande Johannes de vraag stelde, of hij niet de Messias zou zijn, 

gaf Johannes aan allen het antwoord: ‘Ik doop u met water, maar er 

komt iemand die sterker is dan ik; ik ben niet waardig de riem van 

zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige Geest en 

met vuur. De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer grondig te 

zuiveren en zijn tarwe te verzamelen in de schuur, maar het kaf zal 

Hij verbranden in onblusbaar vuur.’ Zo en met nog vele andere 

vermaningen verkondigde Johannes aan het volk de Blijde 

Boodschap. 

 

Acclamatie:  

Voorzang:                     Allen: 

 
   (Woord van de Heer - Wij danken God) 

 

Overweging 
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Credo: GvL 812 

 

Voorbeden  

Antw:  Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offertorium 

Benedixísti, Dómine, terram tuam: avertísti captivitátem Iacob: 

remisísti iniquitátem plebis tuae. 

Gezegend hebt Gij, Heer, uw land, afgewend de gevangenschap van 

Jakob; vergeven de schuld van uw volk. 

 

Gebed over de gaven 

 

Pr. : De Heer zij met u. 

Allen : En met uw geest. 

Pr. : Verheft uw hart.  

Allen : Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Pr. : Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Allen : Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Prefatie 

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 geworden is en voor ons allen open 

heeft gedaan die deur naar een geluk dat eeuwig duurt, een land dat 
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Hij beloofd heeft en ons geven zal; nú 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, met allen die staan 

voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol 

vreugde: 

 

Sanctus: GvL 817 

 

Eucharistisch gebed: GvL 729      (allen knielen indien mogelijk) 

 

 

 

 

 

Accl. in eucharistisch gebed:  

Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  

          en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

 

Onze Vader                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

Pr. : Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus 

ons gegeven heeft: 

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. 

Pr. : 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. 

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

eeuwigheid. Amen. 
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Vredeswens 

Pr. : Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

       ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, 

       let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk; 

       vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één.  

       Gij die leeft in eeuwigheid.  

A. : Amen 

Pr. : De vrede des Heren zij altijd met u. 

A. : En met uw geest. 

Pr. : Wenst elkaar de vrede. 

 

Agnus Dei: GvL 825 

 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

Wilt u svp wachten op de instructies van de gastheer/gastvrouw? 

 

Communio 

Dicite: Pusillánimes confortámini, et nolíte timére: ecce Deus noster 

véniet, et salvábit nos. 

Zegt tot de zwakmoedigen: vat moed en vreest niet:  

zie, onze God komt, en Hij zal ons redden. 

 

Verzen uit Jesaja 35: 

1. Laat de woestijn en het dorre land zich verheugen,  

de wildernis jubelen en bloeien…  

2. Zij wordt getooid met de glorie van de Libanon, de luister van 

Karmel en Saron.  

Dan zal men de glorie van de Heer zien, de luister van onze God.  

3. Geef de zwakke handen weer kracht,  

maak de bevende knieën sterk.   

 

Gebed na de communie 
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SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: GvL 843 Roráte caeli (vers 1-2-3) 

 

 

Orgelspel: Magnificat Octavi Toni - Antonio de Cabezón  

                   (ca. 1510 – 1566) 

 

 

 

 

 

 

Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                    Hartelijk dank!! 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u na de viering svp wachten op de instructies van de 

gastheer/vrouw? 

 

 


