
Eucharistieviering op zondag 6 december 2020 
2de  zondag van de Advent  
 
Celebrant : Pastor Johan Rutgers, pr. 
Zang  : Cantores 
Orgel  : Hans van Duren 
 

Vanaf juli is het weer toegestaan dat mensen meevieren in de kerkruimte, maar er mag nog 
steeds niet gezongen worden door de aanwezige kerkgangers. 
Toch is het belangrijk dat u als kerkganger op een aantal momenten in de viering ook actief 
kunt participeren aan de viering. Daarom zullen enkele teksten niet worden gezongen maar 
gezamenlijk worden gesproken.Daar waar gezongen wordt, gebeurt dat door de Cantores. 
 

Openingslied:  (Cantores) 
Ons hart verheft zich tot U,Heer  
 

Ons hart verheft zich tot U, Heer, zie vol ontferming op ons neer. 
betoon ons uw barmhartigheid, Schenk ons uw Heil in eeuwigheid. 
 

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. 
Trek aan de wapens van het licht, wilt u bekleden met de Heer! 
 
Kruisteken en begroeting  
 

Schuldbelijdenis. 
Allen bidden: 

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. 

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

Kyrie  : (Cantores)  Kyrie  eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
 



 
Eerste Lezing:Uit de Profeet Jesaja. 
 

Troost, troost toch mijn Stad – zegt uw God – spreek Jeruzalem moed in, 
roep haar toe dat haar straftijd voorbij is, dat haar ongerechtigheid vergeven is, 
dat zij van Gods hand haar zonden dubbel betaald heeft gekregen. 
Een stem roept: 
“Baan de Heer een weg in de steppe, effen voor onze God een heerbaan in de 
woestijn, elk dal moet gevuld, elke berg en heuvel geslecht worden, alle 
oneffenheden moeten vlak, de rotsmassa’s een vallei worden. 
En verschijnen zal de glorie des Heren en alle vlees zal daarvan getuige zijn: 
de mond des Heren heeft het gezegd! 
Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode, verhef krachtig uw stem, 
Jeruzalem, vreugdegezant: verkondig het luide, ken geen vrees, roep tot de 
steden van Juda: uw God is op komst! 
Zie, God de Heer komt met kracht, zijn arm voert de heerschappij: zijn loon 
komt met Hem mee, zijn beloning gaat voor Hem uit. 
Als een herder zal Hij zijn schapen weiden, in zijn armen ze samenbrengen, 
de lammeren dragen tegen zijn boezem, de schapen met zachte hand geleiden.” 
Woord van de Heer. 
Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm 85 
 

Refrein allen gesproken: Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen, 
        laat komen uw heil over ons. 

Cantores: 
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 
 

Zij ontmoeten elkaar, genade en waarheid,  
gerechtigheid en vrede zij kussen elkaar. 
Dan wast waarheid op  uit de aarde, 
reikt gerechtigheidneer van de hemel  Refrein  
 

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



Tweede Lezing: Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. 
Vrienden, 
één ding mag u niet ontgaan: 
voor de Heer is één dag als duizend jaren en duizend jaren als één dag. 
De Heer talmt niet met zijn belofte, zoals sommigen menen, maar Hij heeft 
geduld met u, daar Hij wil dat allen tot inkeer komen en dat niemand verloren 
gaat. 
Maar de dag des Heren zal komen als een dief. 
Dan zullen de hemelen dreunend vergaan en de elementen zullen door vuur 
worden verteerd; en de aarde en de daden op aarde verricht zullen zich 
bevinden voor Gods oordeel. 
Wanneer alles zo vergaat, hoe moet gij dan uitmunten door een heilig leven en 
innige vroomheid, de komst verwachtend en verhaastend van de dag Gods, 
wanneer de hemelen in vlammen zullen opgaan en de elementen zullen 
wegsmelten in de vuurgloed. 
Maar volgens zijn belofte verwachten wij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, 
waar gerechtigheid zal wonen. 
In deze verwachting, geliefden, moet gij u beijveren onbevlekt en onberispelijk 
voor Hem te verschijnen, in vrede met God. 
Woord van de Heer. 
Wij danken God. 

Alleluja : Titel:  (Cantores) 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja,  
Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden, recht 
en heel de mensheid zal Gods redding aanschouwen 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja,  
 
Evangelie:  

Priester : De Heer zij met u. 
Allen  : En met uw geest. 
Priester : Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 
Allen  : Lof zij U, Christus. 
 

Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. 
Zoals geschreven staat bij de profeet Jesaja: 
zie, ik zend mijn bode voor u uit, die voor u de weg zal banen; 
een stem van iemand die roept in de woestijn: bereidt de weg van de Heer, 
maakt zijn paden recht. 
Zo trad Johannes op in de woestijn en doopte; hij preekte een doopsel van 
bekering tot vergiffenis van de zonden. 



Heel de landstreek Judea en alle inwoners van Jeruzalem trokken naar hem uit, 
en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, 
terwijl zij hun zonden beleden. 
Johannes ging gekleed in kameelhaar met een leren gordel om zijn lendenen; 
hij at sprinkhanen en wilde honing. 
Hij preekte: 
“Na mij komt die sterker is dan ik, 
en ik ben niet waardig mij te bukken 
en de riem van zijn sandalen los te maken. 
Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.” 
Woord van de Heer. 
Wij danken God. 

Verkondiging 
 
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.  
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. 
 
Bij de voorbede zingt de cantor aan het begin en aan het einde:  (GVL 399) 
 

O Heer God, erbarmend, genadig, lankmoedig, 
rijk aan liefde, rijk aan trouw,  
bewarend liefde tot het duizendste geslacht. 

 

Na iedere voorbede: Allen,gesproken: 
     Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
 
Bereiden van het Altaar 
 
 
 
 



Offerandelied : Heer Jezus mens van vlees en bloed (Cantores) 
 

Heer Jezus mens van vlees en bloed, zijt  Gij de heiland die komen moet, 
of zullen wij zonder vaste grond maar hopen dat een ander komt. 
 

Heer Jezus, Gij die gekomen  zijt, die onze weg ten leven zijt, 
Uw geest voltooit ons meer en meer,  wij vinden in hem elkander weer. 
 

-Goden en machten binden in, want Jezus stelt een nieuw begin- 
De doden treden uit hun nacht, aan armen wordt het Rijk gebracht. 
 

Uw rijk is vrede, brood en wijn, de laatsten zullen de eersten zijn. 
Gelukkig wie in vreugde beleeft dat God zichzelf aan zondaars geeft. 
 

Gelukkig al wie hoort en ziet, hoe hier op aarde uw heil geschiedt. 
Heer Jezus, mens van vlees en bloed, zijt Gij de mens die komen moet. 
 
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 
 

Prefatie 
Priester:  De Heer zal bij u zijn. 
Allen: De Heer zal u bewaren. 
Priester: Verheft uw hart. 
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Priester: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

De priester vervolgt  de prefatie  
 
Sanctus, sanctus, sanctus  (cantores) 
 
De priester bidt hetEucharistisch gebed 
 

Na de consecratie 
Priester:  Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. 
Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 

wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 

De priester vervolgt met het Eucharistisch gebed 
 



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.  
 
Agnus Dei    (Cantores) 
 

Tijdens de communie:  Zeven was voldoende (Cantores)  
 

Zeven was voldoende, vijf en twee 
Zeven was voldoende voor vijfduizend 
Op de heuvels langs de zee. 
 
Zeven is voldoende, brood en vis, 
Jezus is voldoende voor ons allen 
Als de kring gesloten is. 
 
Zeven is voldoende toen en nu, 
Zeven is voldoende alle dagen 
Van ons leven, dank zij U. 
 
Voed ons met uw leven, vis en brood  
alle zeven dagen, Gij verzadigt 
allen met uw offerdood. 



 
Want Gij zijt de eerste rond alom, 
Ja,Gij zijt de eerste en de laatste, 
Kom, o Here Jezus – kom. 
 

SLOTGEBED – MEDEDELINGEN – ZEGEN 

 

Slotlied    : Wij moetenn gaan  (Cantores) 
 

Wij moeten gaan; aan’t lied van bevrijding  
voegden we weer een eigen refrein, 
zagen rondom de glans van herkenning  
hoe we elkaar tot Verbondgenoot zijn. 
Vonden het Woord, eerder gehoord  
als nieuwe bron op eigen terrein. 
 
Laten we gaan. Geloof in de zegen  
die onze God steeds toegezegd heeft,  
in niemandsland soms worst’lend verkregen  
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft.  
Neem van hier mee, het vaste idee  
Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd 
 
Nee bij het gaan de mantel van vrede  
Die we behoedzaam om mogen slaan,  
Waarin de naam vol kleur is gegeven.  
Vage beschutting in mensenbestaan.  
In de woestijn, vruchten en wijn:  
Vrede en zegen! Laten we gaan. 


