LITURGIE EUCHARISTIEVIERING ZONDAG 13 DECEMBER 2020,
3E ZONDAG VAN DE ADVENT, ZONDAG GAUDETE
Voorganger: Pastoor Harrold Zemann
M.m.v. leden Emmauskoor o.l.v. Louise Janssen en Brian Lamb, orgel
Openingslied: Ons hart verheft zich tot U, Heer
Cantores:
Ons hart verheft zich tot U, Heer,
zie vol ontferming op ons neer.
Betoon ons uw barmhartigheid,
schenk ons uw Heil in eeuwigheid.
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Toon ons uw wegen, geef ons kracht.
Heer, red uw volk, dat U verwacht.
Leid Gij ons in uw waarheid voort,
totdat uw roepstem wordt gehoord.
Vergeef ons onze zonden groot.
Wij zijn in eenzaamheid en nood.
Verlaat u op de Heer altijd,
totdat zijn komst uw hart verblijdt.
De nacht is om, de dag nabij.
Staat op! Ons Heil verwachten wij.
Trekt aan de wapens van het licht,
wilt u bekleden met de Heer!
Kruisteken en begroeting
Aansteken kaarsen adventskrans
Cantores:
Sla uw ogen op naar het licht- daar is de Heer.
Schuldbelijdenis
Allen:
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.

Priester:
Allen:

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 de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.

Heer ontferm U
Priester: Heer, ontferm U over ons.
Allen: Heer, ontferm U over ons.
Priester: Christus, ontferm U over ons. Allen: Christus, ontferm U over ons.
Priester: Heer, ontferm U over ons.
Allen: Heer, ontferm U over ons.
Openingsgebed
LITURGIE VAN HET WOORD
Eerste lezing uit de profeet Jesaja, 61, 1-2a, 10-11
De geest van de Heer God rust op Mij; Hij heeft Mij gezalfd
om aan de armen de blijde boodschap te brengen. Hij heeft Mij gezonden
om te genezen allen wier hart gebroken is, om de gevangenen vrijlating te
melden, aan wie opgesloten, zijn vrijheid;
Om aan te kondigen het genadejaar van de Heer.
Ik wil jubelen en juichen in de Heer, mijn ziel wil zich verheugen in mijn God,
want Hij heeft Mij bekleed met het kleed des heils en Mij de mantel der
gerechtigheid omgehangen, als een bruidegom die zich het hoofd feestelijk
omhult of als een bruid die zich met haar sieraden tooit.
Want zoals de aarde haar vruchten voortbrengt en zoals een tuin het zaad
Iaat rijpen, zo Iaat de Heer de gerechtigheid ontluiken en zijn glorie voor het
oog der volken.
Woord van de Heer. – Wij danken God
Psalm Psalm 85, Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen
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Refrein: allen gesproken:
Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen, laat komen uw heil over ons.
Cantores:
1. Gij koos, Heer, dit land tot het uwe,

hebt de keer voor Jakob gebracht.
Herstel ons dan, God die ons heil zijt,
doorbreek uw afkeer van ons.

Refrein: allen gesproken

2.

Zij ontmoeten elkaar, genade en waarheid,
gerechtigheid en vrede – zij kussen elkaar.
Dan wast waarheid op uit de aarde,
reikt gerechtigheid neer van de hemel.
Refrein: allen gesproken

3.

Overvloed geeft de Heer daarenboven:
onze aarde draagt haar gewas.
De gerechtigheid zal voor Hem uitgaan:
reeds begon op de heerbaan haar loop.

Refrein: allen gesproken

Tweede lezing uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen
van Tessalonica, 5, 16-24
Broeders en zusters, weest altijd blij.
Bidt zonder ophouden.
Dankt God voor alles. Dit is het wat God van u verlangt in Christus Jezus.
Blust de Geest niet uit:
kleineert de profetische gaven niet,
keurt alles, behoudt het goede.
Houdt u verre van alle soort van kwaad.
De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen:
geest, ziel en lichaam moge ongerept bewaard zijn bij de komst van onze
Heer Jezus Christus.
Die u roept is getrouw: Hij zal zijn woord gestand doen.
Woord van de Heer. – Wij danken God
Alleluia
Cantores:
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!
Zie de Heer zal komen om zijn volk te verlossen;
Zalig die klaarstaan om Hem tegemoet te gaan.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 1,
6-8, 19-28
Er trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was Johannes.
Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het Licht opdat allen door
hem tot geloof zouden komen.
Niet hij was het Licht maar hij moest getuigen van het Licht.
Dit dan is het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem
priesters en levieten naar hem toezonden om hem te vragen: „Wie zijt gij?"
Daarop verklaarde hij zonder enig voorbehoud en met grote stelligheid:
„Ik ben de Messias niet."
Zij vroegen hem: „Wat dan? Zijt gij Elia?" Hij zei:„Dat ben ik niet."
„Zijt gij de profeet?" Hij antwoordde: „Neen."
Toen zeiden zij hem: „Wie zijt gij dan? Wij moeten toch een antwoord
geven aan degenen die ons gestuurd hebben. Wat zegt gij over uzelf?"
Hij sprak: „Ik ben: zoals de profeet Jesaja het uitdrukt, de stem van iemand
die roept in de woestijn: Maakt de weg recht voor de Heer!"
De afgezanten waren uit de kring van de Farizeeën. Zij vroegen hem:
„Wat doopt gij dan als gij de Messias niet zijt, noch Elia, noch de profeet?"
Johannes antwoordde hun: „Ik doop met water maar onder u staat Hij die
gij niet kent,
Hij die na mij komt, ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te
maken."
Dit gebeurde te Betanië, aan de overkant van de Jordaan waar Johannes
aan het dopen was.
Woord van de Heer. – Wij danken God
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 uit de doden.
Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader.
Van daar 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.
Voorbede
Cantores:
Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten van ons hart.
Na iedere voorbede: Allen, gesproken:
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
LITURGIE VAN HET ALTAAR
Panis angelicus
Cantores
Vertaling:
Brood van de engelen wordt het brood van mensen;
Het brood van de hemel maakt een einde aan de schaduwen:
O, groot wonder! dienaren, arm en nederig nuttigen hun Heer.
Priester: Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan
worden, door God, de almachtige Vader.
Allen:
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
Heilig
Cantores:
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.
Acclamatie na de consecratie
Allen, gesproken:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood,
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Onze Vader
Allen: 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.
Priester: 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.
Allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid.
Vredesritus
Priester: 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.
Allen: Amen
Priester: De vrede des Heren zij altijd met u.
Allen:
En met uw geest
Lam Gods
Cantores:
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.
Communielied: Lofzang van Maria
Cantores:
Mijn ziel verheft Gods eer; mijn geest mag blij den Heer
mijn Zaligmaker noemen,
die, in haar lage staat, zijn dienstmaagd niet versmaadt,
maar van zijn gunst doet roemen.

GVL 164

Om wat God heeft gedaan zal elk geslacht voortaan
alom mij zalig spreken:
o groot geheimenis dat mij geschonken is.
Zijn almacht is gebleken.
Hoe heilig is zijn naam! Laat volk bij volk tesaam
barmhartigheid verwachten,
nu Hij de zaligheid voor wie Hem vreest, bereidt
door al de nageslachten.
Des Heren kracht is groot; zijn arm verstrooit, verstoot
die hoog zijn in hun ogen.
Hun tronen zijn niet meer, maar gunstrijk wil de Heer
eenvoudeigen verhogen.
De Heer vervult met goed uit ’s hemels overvloed
der hongerigen monden.
Hij ziet geen rijken aan, maar heeft met al hun waan
hen ledig weggezonden.
Hij trok zich Isr’el aan, Hij laat niet hulp’loos staan
die Abrams troost verwachten.
Groot en in eeuwigheid is Gods barmhartigheid
voor duizenden geslachten!
O kom, o kom Immanuel
GVL 512
Cantores:
O kom, o kom, Immanuel, verlos uw volk, uw Israel,
herstel het van ellende weer, zo dat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israel! Hij is nabij, Immanuel!
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 Israel! Hij is nabij, Immanuel!
O kom, o kom, Gij Orient, en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood, wij groeten reeds uw morgenrood.
Weest blij, weest blij, o Israel! Hij is nabij, Immanuel!

O kom, gij sleutel Davids, kom en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort, Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israel! Hij is nabij, Immanuel!
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 Israel! Hij is nabij, Immanuel!
Gebed
Mededelingen
Zegen en wegzending
Slotlied: Nu daagt het in het oosten
Cantores:
Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.
De duisternis gaat wijken van d’ eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.
Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten – begroeten ‘t morgenrood.
De zonne, voor wier stralen het nacht’lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen, is Christus ’t eeuwig licht!
Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.
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