
 

 

 

 

 

 

Onze Lieve Vrouwekerk 

 

 

 

Tweede zondag van de Advent 

5 december 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MET BARMHARTIGHEID OMGEVEN 

Johannes begon op te treden in heel de Jordaanstreek 

en een doopsel van bekering te preken 

tot vergeving van  zonden. 

Lucas 3,3 

 

Voorgangers  : Pastoor J. Hermens 

     Diaken R. Dashorst 

Koor   : Credo 

Organist  : Fons Kronenberg 
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OPENINGSRITUS 

 

 

Openingslied: GvL 505 Nu daagt het in het oosten 

 

Begroeting 

 

De kinderen worden uitgenodigd voor de kinderdienst 

 

Schuldbelijdenis: GvL 703 

 

Heer, ontferm U: GvL 221 

 

Gebed 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - Baruch 5, 1-9 

Jeruzalem, leg uw kleed van rouw en ellende af; en bekleed u voor 

immer met Gods heerlijke schoonheid. Sla de mantel van Gods 

gerechtigheid om, zet op uw hoofd de schitterende kroon van de 

Eeuwige. Want God wil uw luister laten zien overal op aarde. Voor 

eeuwig geeft God u de naam: ‘Vrede door gerechtigheid’ en ‘Glorie 

door vroomheid’. Op, Jeruzalem, ga op de hoogte staan en kijk uit 

naar het oosten: daar zijn uw kinderen weer samen op het woord van 

de Heilige, van zonsopgang tot zonsondergang. Zij zijn blij nu God 

weer aan hen denkt. Te voet gingen zij van u heen, weggesleept door 

de vijand, maar eervol brengt God hen terug, gedragen als op een 

koningstroon. God beval alle hoge bergen en eeuwige heuvels te 

slechten en de dalen op te vullen, zodat het hele land een effen vlakte 

wordt en Israël veilig optrekt onder de glorie van God. Ook de bossen  
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en alle geurige bomen geven schaduw aan Israël op Gods bevel. 

Want God leidt het jubelende Israël in zijn heerlijk licht; met zijn 

barmhartigheid zal Hij hen omgeven én met zijn gerechtigheid. 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Psalm: GvL 126-1 Als God ons thuisbrengt 

 

Tweede lezing - Filippenzen 1, 3-6.8-11 

Broeders en zusters, ik dank mijn God telkens als ik u gedenk, altijd, 

bij al mijn gebeden voor u allen. En ik verricht mijn gebed met 

blijdschap, omdat gij van de eerste dag tot nu toe uw deel hebt 

bijgedragen tot de prediking van het evangelie. Ik ben er zeker van, 

dat Hij die het goede werk in u begonnen is, het zal voltooien tegen 

de dag van Christus Jezus. God weet hoe vurig ik naar u allen 

verlang, met de innigheid van Christus Jezus zelf. En dit is mijn 

bede: moge uw liefde steeds rijker worden aan inzicht en 

fijngevoeligheid, om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt. 

Dan zult gij op de dag van Christus ongerept en onberispelijk zijn, 

verzadigd met de vrucht der gerechtigheid die komt van Jezus 

Christus, tot eer en lof van God. 

Woord van de Heer - Wij danken God.  

 

Halleluja                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

 
 

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

          en heel de mensheid zal Gods redding aanschouwen.       (refr) 



4 

 

Evangelie - Lucas 3, 1-6  

Het gebeurde in het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius: 

Pontius Pilatus was landvoogd van Judea; Herodes gouverneur van 

Galilea; zijn broer Filippus gouverneur van het gewest Iturea en 

Trachonitis, en Lysanias gouverneur van Abilene; Annas en Kajafas 

bekleedden het hogepriesterschap. Toen kwam het woord van God 

over Johannes, zoon van Zacharias, die in de woestijn verbleef. Hij 

begon op te treden in heel de Jordaanstreek en een doopsel van 

bekering te preken tot vergeving van zonden, volgens de profetie die 

geschreven staat in het boek van Jesaja: Een stem roept in de 

woestijn: bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Elk dal 

moet gevuld, elke berg of heuvel geslecht worden; de kronkelpaden 

moeten recht, de ruwe wegen effen worden. Heel de mensheid zal 

Gods redding zien. 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Acclamatie:  

 
 

 

Overweging 

 

Geloofsbelijdenis: GvL 722 

 

Voorbeden  

Acclamatie: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande 

 

Offerandelied: Verwacht de komst des Heren 

Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: 

reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. 

Nu komt de Vorst op aard’, die God zijn volk zou geven; 

ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart. 

 

Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan; 

wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan. 

Hij komt, bekeer u nu, verhoog de dalen, effen 

de hoogten die zich heffen tussen uw Heer en u. 

 

Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer, 

maar op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer. 

Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken, 

in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God. 

 

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. 
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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 

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: 

 

Heilig: GvL 291 

 

Eucharistisch gebed: GvL732 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

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. 
 

Lam Gods: GvL 331 

 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 
 

Communielied: GvL 843 Rorate caeli (vers 1 en 2) 

 

Gebed na de communie 
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SLOT VAN DE VIERING 

 
 

Mededelingen 

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: GvL 537 Verheft uw hart 

 

 

 

 

 

 

Orgelspel: Veni, Veni, Emmanuel – Hendrik Andriessen  

                   (1892-1981) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                     Hartelijk dank!! 

 

 

 

 

 


