
 

2ste Advent C jaar 

1   Parochie H. Nicasius KMJ 

 
 

OPENINGSRITUS 
 

Openingszang en begroeting 
 
Schuldbelijdenis 1 
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. 
Moge….Amen. 
 
Schuldbelijdenis 2 
Heer, die wilt dat allen tot inkeer komen en onberispelijk voor U 
verschijnen, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 

Christus, van wie de vrucht van de gerechtigheid komt en die ons 
opneemt in uw gemeenschap, zodat geen blaam ons treft, ontferm U 
over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
 

Heer, die ons altijd omgeeft met uw barmhartigheid en gerchtigheid, 
ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
Moge….Amen. 
 
Na schuldbelijdenis 1 en 2 wordt gezegd of gezongen: 
 

Heer, Ontferm U 
Heer, ontferm U. 2x 
Christus, ontferm U. 2x  

Heer, ontferm U. 2x  
 

Of Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison. 
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Gebed 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Eerste lezing  Bar., 5, 1 -9 
Uit de Profeet Baruch 
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 een rol 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 bomengeven 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. 
allen: Wij danken God. 
 

Antwoordpsalm Psalm Ps. 126 (125)  
R: Geweldig was het wat de Heer ons deed daarom zijn wij zo blij. 
 
De Heer bracht Sions ballingen terug: het was alsof wij droomden. 
Toen lachten alle monden ,en juichte elke tong. 
 
Toen zei men bij de volken: geweldig is het wat de Heer hen deed. 
Geweldig was het wat de Heer ons deed, daarom zijn wij zo blij. 
 
Keer nu ons lot ten goede, Heer, zoals een beek doet in de Zuid-
woestijn.Die onder tranen zaaien zij oogsten met gejuich. 
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Vol zorgen gaan zij uit met zaaizakken beladen; 
Maar keren zingend weer beladen met hun schoven. 
 
Tweede lezing Fil., 1, 3-6. 8-11 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi 
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 Christusongerept en onberispelijk zijn,v 
erzadigd met de vrucht der gerechtigheid die komt van Jezus Christus, 
tot eer en lof van God. Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 
Alleluia. 
 

Alleluia 
Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht, 
en heel de mensheid zal Gods redding zien. 
Alleluia 
 

Evangelie Lc., 3, 1-6 
De Heer zij met u. 
allen: En met uw geest.. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. 
allen: Lof zij U, Christus. 
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 Itureaen Trachonitisen 
Lysanias gouverneur van Abilene;  
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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 Jordaan streek 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. 
allen: Wij danken God. 
 
Homilie of overweging 
 
Geloofsbelijdenis 
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  
 
Of Credo in unnum Deum,... 
 
Voorbede: 
Antw. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
 
 
 
 

uit de doden, die opgestegen is 
ten hemel, zit aan de rechter- 
hand van God, de almachtige 
Vader, vandaar zal Hij komen 
oordelen de levenden en de 
doden. Ik geloof in de heilige 
Geest; de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
de vergeving van de zonden; de 
verrijzenis van het lichaam; en 
het eeuwig leven. Amen.  
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EUCHARISTIE 
BEREIDING VAN DE GAVEN 

 

Bidt, broeders en zusters,….  
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van 
zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 
 

Gebed over de gaven 
EUCHARISTISCH GEBED 

 

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 zal; 
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 U toe 
volvreugde:  
 

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. 
 

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met ons 
op weg, en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons wanneer uw 
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Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met 
brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaus ontsluit Hij nu voor 
ons de Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood. 
 

Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood 
en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van 
zijn lichaam en zijn bloed. 
 

Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood  
en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn 
leerlingen terwijl Hij zei: 
NEEMT EN EET HIERVAN, GI J ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM,  
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 

Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed.  
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: 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 MI J TE GEDENKEN. 
 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
    

Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening  
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het 
lijden en de dood gegaan, en, tot nieuw leven opgewekt, is Hij 
ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer  
en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed 
vergoten opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend en 
begaanbaar zij. 
 

Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons 
met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed 
en maak nieuwe mensen van ons; dat wij op Jezus gelijken. 
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Bescherm onze paus N. en onze bisschop N., leer alle gelovigen van uw 
kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maak hen trouw in de 
beleving van uw evangelie. Maak ons herbergzaam van hart voor alle 
mensen rondom ons; dat wij, delend in hun vragen en hun pijn, in hun 
vreugden en hun hoop, hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt. 
 
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters N.N. die in de vrede van 
Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij 
alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de 
verrijzenis. 
En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, 
waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze 
levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe in 
de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de Maagd en 
Moeder Gods, met uw apostelen en martelaren, (met de heilige N.N.) 
en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden 
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer. 
 

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. 
 

Gebed des Heren 
Onze vader die in de hemelen zijt, 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk 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 
 

Pater noster, qui es in caelis: 
sanctificétur nomen tuum; 
advéniat regnum tuum; 
fiat volúntas tua, sicut in caelo, 
et in terra. Panem nostrum 
cotidiánum da nobis hódie; 
et dimítte nobis débita nostra, 
sicut et nos dimíttimus 
debitóribus nostris; et ne nos 
indúcas in tentatiónem; sed 
líbera nos a malo. 
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Verlos ons, Heer…… 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid.   
 
Vredesritus 
 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
geef ons de vrede. 
 
Of Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. (herhalen) 
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem. 
 
Uitnodiging tot de communie 
 
Zalig zij… 
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spéék en ik zal 
gezond worden. 
 
Communiezang 
 
Gebed na de communie 
 

SLOTRITUS 
Zegen en wegzending 
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