
TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT   (JAAR – C) 

HOOGMIS 10.00 UUR 

 
 
 
 
 
  
 

Mis: Missa in simplicitate – Leenders 
m.m.v.: Koor Capella Majellana 
 

INTREDEZANG   melodie:  ‘O Heiland open wijd’ 
 

O Heiland, kom, de wereld wacht, 
kom tot ons Heer, en toon uw kracht. 
Daal nu vanuit de hemel neer. 
Kom tot uw volk en red ons, Heer. 
 

Heer, kom, Gij zijt de dageraad, 
ons Eeuwig Licht, dat nooit vergaat. 
Gij zijt de Zon die leven is, 
verdrijf voorgoed de duisternis. 
 

Kom, Eeuwig Woord, Emmanuel,  
verlos uw volk, uw Israël. 
Heer, leid uw volk, door U bevrijd, 
tot aan uw komst in majesteit. 
 

OPENINGSRITUS 
 

Ordo Missae  Orde van Dienst 
(Laus Deo 333 - 335)  (Laus Deo 255 - 258) 
 

KYRIE  
 

GEBED  

Almachtige en barmhartige God, laat geen zorg of 
bezigheid in deze wereld ons hinderen, nu wij op weg 
zijn, uw Zoon tegemoet. Moge de ware wijsheid die 
wij van U leren, ons verenigen met Jezus Christus 
onze Heer. Die met U leeft en heerst. 
 

LITURGIE 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 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. 
 

ATNWOORDPSALM,   naar psalm 126  
 

Refrein: 
 
 
 

 

 

 
De Heer bracht Sions ballingen terug: het was alsof 
wij droomden. Toen lachten alle monden en juichte 
elke tong. Refrein 
 

Toen zei men bij de volken: geweldig is het wat de 
Heer hun deed. Geweldig was het wat de Heer ons 
deed, daarom zijn wij zo blij. Refrein 

Keer nu ons lot ten goede, Heer, zoals een beek doet 
in de Zuid-woestijn. Die onder tranen zaaien zij 
oogsten met gejuich. Refrein 
 

Vol zorgen gaan zij uit met zaaizakken beladen.  
Maar keren zingend weer beladen met hun schoven. 
Refrein 
 

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. 
 

ALLELUIA  (Lc 3, 4 en 6) 

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

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, 
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volgens de profetie die geschreven staat in het boek 
van Jesaja: Een stem die roept in de woestijn: bereid 
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. 
 

HOMILIE 
 

GELOOFSBELIJDENIS  gebeden    (Laus Deo 261) 
 

VOORBEDEN 
 

EUCHARISTISCHE LITURGIE 

 

OFFERANDEZANG  ‘Johannes die naar ’s Heren Woord’ 
 

Johannes die naar ’s Heren Woord 
de grootste aller mensen zijt, 
omdat gij doopt die door zijn bloed 
de wereld van haar schuld bevrijdt. 
 

Gij zijt geen ziener die slechts zag 
het heil dat in de verte daagt, 
maar wijst het Lam met eigen hand 
dat alle schuld der wereld draagt. 
 

Gij die het overvloedig loon 
geniet van uw boetvaardigheid, 
bekeer ons hart en wijs de weg 
die regelrecht naar Christus leidt. 
 

O goede Vader, geef ons kracht 
om wegen als Sint Jan te gaan; 
dan oogsten wij in overvloed 
waar Christus’ eeuwige gaven staan. 
 

DIENST VAN DE EUCHARISTIE  (Laus Deo 262-263) 
 

GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, wij bidden U: laat U verzoenen door onze 
gebeden en gaven. Wij kunnen niet steunen op eigen 
verdiensten: kom ons daarom met uw genade te 
hulp. Door Christus onze Heer. 

PREFATIE  (1 van de Advent) 

Vere dignum et iustum 
est, aequum et salutare, 
nos tibi semper et 
ubique gratias agere: 
Domine, sancte Pater, 
omnipotens aeterne 
Deus: per Christum 
Dominum nostrum. 
Qui, primo adventu in 
humilitate carnis 
assumptae, dispositionis 
antiquae munus 
implevit, nobisque 
salutis perpetuae 
tramitem reseravit: ut, 
cum secundo venerit in 
suae gloria maiestatis, 
manifesto demum 
munere capiamus, quod 
vigilantes nunc audemus 
exspectare promissum. 
Et ideo, cum Angelis et 
Archan- gelis, cum 
Thronis et 
Dominationibus, cumque 
omni militia caelestis 
exercitus, hymnum 
gloriae tuae canimus, 
sine fine dicentes: 

 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 vol vreugde: 

 

SANCTUS & BENEDICTUS 

 

HEILIG, 
 

EUCHARISTISCH GEBED  
 

COMMUNIERITUS 
 

Ordo Missae  Orde van Dienst 
(Laus Deo 344- 347)  (Laus Deo 327 - 330) 

PATER NOSTER  ONZE VADER 

AGNUS DEI  LAM GODS 

COMMUNIE  COMMUNIE 

COMMUNIEZANG  ‘Lead me Lord’  –  Wesley   
 

GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, geestelijk voedsel hebben wij genoten. Wij 
vragen U ootmoedig: leer ons, door onze deelname 
aan de Eucharistie, het aardse naar waarde te 
schatten en bedacht te zijn op het hemelse.  
Door Christus onze Heer. 
 
SLOTRITUS 

 
MEDEDELINGEN 
 
ZEGEN EN WEGZENDING 
 

SLOTZANG  ‘Verwacht de komst des Heren’   

(Zie Laus Deo 700) 
 

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 TOT DE HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL 
Heilige Aartsengel Michaël, Verdedig ons in de strijd.  

Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen  
van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn 

macht doe gevoelen. En gij, vorst van de hemelse 
legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die 

tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,  
door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen. 


