EUCHARISTIEVIERING 2e ADVENT
ST. BONIFATIUSPAROCHIE, ALMERE
4/5 december 2021

OPENINGSLIED: O Heiland open
O Heiland, open wijd de poort
en daal omlaag, Gods eeuwig Woord,
die aller mensen redder zijt,
zo lang voorzegd, zo lang verbeid.

GvL 510

Besproei ons hart, zo dor en droog,
met dauw en regen van omhoog.
Gij zijt het zacht, ootmoedig Lam,
Gij zijt de Leeuw uit Juda’s stam.
O Morgenstond, zo lang verbeid,
o Zon van algerechtigheid,
de dag breekt aan, de nacht is om:
wij wachten, kom, Heer Jezus, kom.
OPENINGSRITUS
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de
gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.
En met uw geest.
GEBED OM VERGEVING:
GvL 705 + GvL 225
(gebeden en gezongen)
Heer, die U tot ons keert en onze ongerechtigheid niet voor altijd
indachtig wilt zijn, ontferm u over ons.
Heer, ontferm U.
Christus, die ons doet standhouden tot het einde, zodat geen blaam
ons treft, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U.
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Heer, die ons sterkt, zodat wij onberispelijk zijn en heilig wanneer Gij
komt in heerlijkheid, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U.
OPENINGSGEBED
EERSTE LEZING: Uit de Profeet 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
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 en met zijn gerechtigheid.
Woord van de Heer – Wij danken God
TUSSENZANG: Als God ons thuisbrengt
Refrein: Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.

GvL 126 I

Wij zullen zingen, lachten, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: “Hun God doet wonderen.”
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, Gij onze vreugde.
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Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,
zoals rivieren in de woestijn
die, als de regen valt, 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.
TWEEDE LEZING: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de
chirstenen van Fillipi 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
ALLELUIA: Lc., 3, 4 en 6
Alleluia. Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht, en heel
de mensheid zal Gods redding zien. Alleluia.
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
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
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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: U komt de lof toe
GvL 265
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o
Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.
OVERWEGING
GELOOFSBELIJDENIS
Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen,
en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
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GvL 721

Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de maagd Maria,
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden.
En aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest,
die Heer is en het leven geeft;
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;
die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene, heilige,
katholieke en apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk.
Amen.
VOORBEDE
COLLECTE – KLAARMAKEN VAN DE TAFEL
NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Martinus o.v.v.
collectegeld.
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Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer
van zijn Naam, en tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.
GEBED OVER DE GAVEN
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
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
al; 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, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden
wij U en zingen vol vreugde:
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Heilig
GvL 295
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:
GvL 733
Van in den beginne brengt Gij tot stand wat goed is voor de mens
om hem te heiligen zoals Gij heilig zijt. Zie naar uw volk dat hier
verzameld is, en zend de kracht van uw heilige Geest. Maak deze
offergaven voor ons tot het Lichaam en Bloed van uw Zoon, uw
welbeminde, Jezus Christus, in wie ook wij uw kinderen zijn.
Toen wij verloren waren en niet in staat U naderbij te komen, hebt
Gij nog het meest getoond hoezeer Gij ons bemint: uw Zoon, de
enige Gerechte, heeft zich overgeleverd in onze handen; Hij werd
genageld aan een kruis. Daar heeft Hij met wijd gestrekte armen het
onverwoestbaar teken opgericht van het verbond tussen de hemel
en de aarde.
Wij vragen u te gaan staan of knielen.
Maar vooraleer dat alles te volbrengen heeft Hij het paasmaal willen
vieren, te midden van zijn leerlingen. Aan tafel nam Hij het brood,
sprak de zegen en het dankgebed; toen brak Hij het en gaf het aan
de zijnen, terwijl Hij zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is
mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Aan het einde van dit laatste avondmaal, wel wetend dat Hij alles
zou verzoenen door zijn bloed op het kruis, nam Hij de beker wijn,
sprak opnieuw het dankgebed, liet hem rondgaan bij zijn vrienden
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terwijl Hij zei: 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.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Wij gaan nu allen zitten.
Terwijl wij Jezus Christus gedenken, ons paaslam en onze
uiteindelijke vrede; terwijl wij zijn dood en opstanding vieren en
uitzien naar de gezegende dag waarop Hij zal wederkomen om onze
vreugde te voltooien, bieden wij U, waarachtige en getrouwe God,
het offer aan waardoor de mensheid in uw vriendschap is hersteld.
Algoede Vader, zie met liefde neer op allen die Gij naar U toetrekt.
Gij laat hen delen in het éne offer van Christus; dat zij één lichaam
worden, gaaf en onverdeeld, door de kracht van de Geest.
Houd ons allen bijeen in één gemeenschap van geest en hart, samen
met onze paus Franciscus, en onze bisschop Johannes. Help ons mee
te werken aan de komst van uw koninkrijk tot de dag komt en het
uur waarop wij voor U zullen verschijnen. Geef ons dan een plaats
met al uw heiligen in de hemel, aan de zijde van de maagd Maria en
van de apostelen, verenigd ook met onze broeders en zusters die wij
hebben toevertrouwd aan uw barmhartigheid, toen zij van ons zijn
heengegaan. Vanuit de vreugde om die nieuwe schepping, voorgoed
gevrijwaard van de dood, zullen wij in waarheid mogen aanheffen
het lied van dank van de verrezen Heer.
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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. Amen.
COMMUNIERITUS
Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons
gegeven heeft:
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.
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust. Hoopvol wachtend op de
komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
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.
Amen.
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De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.
LAM GODS
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons. (2x)
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.

GvL 335

COMMUNIE
Voor een goede doorloop vragen wij u om ook als u niet ter communie gaat,
wel mee naar voren te gaan. Als u uw handen voor de borst kruist, ontvangt u dan
de zegen. Zo voorkomen we dat u in de banken te dicht langs elkaar loopt.

GEBED VAN DE GEESTELIJKE COMMUNIE:
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligste Sacrament
tegenwoordig zijt. Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.
Amen.
Of:
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligste Sacrament
tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te
ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U:
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en
al met U. Laat mij nooit van U gescheiden worden.
Amen.
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COMMUNIELIED: Naar U gaat mijn verlangen
Refrein: Naar U gaat mijn verlangen, Heer,
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.

GvL 25 I

Zoudt Gij ooit mij te schande maken,
neen, voor allen die op U wachten
zijt Gij een goede en betrouwbare God.
Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd,
zet mij op het spoor van uw waarheid.
Zend mij uw licht en uw trouw tegemoet.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U,
hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.
GEBED NA DE COMMUNIE
MEDEDELINGEN - ZEGEN
SLOTLIED: Kwam van Godswege
Kwam van Godswege
een man in ons bestaan,
een stem om te getuigen,
Johannes was zijn naam.
Man van Godwege,
Johannes was zijn naam.
Zo staat geschreven:
de heuvel moet geslecht,
geen kwaad mag zijn bedreven,
maak alle paden recht.
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GvL 487
(c. 1-2-4-5)

Zo staat geschreven:
maak alle paden recht.
Dat wij omkeren,
verlaten ons domein,
beleven ’t woord des Heren
en niet weerbarstig zijn.
Dat wij omkeren
en niet weerbarstig zijn.
Doper, wat moeten
wij doen totdat Hij komt?
In hoop en vrees doet boete,
Gelooft in zijn verbond.
Doper, wat moeten
wij doen totdat Hij komt?
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