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 TREDEN VOOR ZIJN AANSCHIJN
Intrede
Introitus: Jesaja 30, 19.30
Volk van Sion, de Heer komt nabij: Hij zal de volkeren redden.
De Heer zal zijn machtige stem doen horen en gij zult vol vreugde zijn!
Begroeting en inleiding
Gebed om vergeving
Gij die komt met kracht en onze ongerechtigheid vergeeft:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Gij die als herder uw schapen weidt en ze in uw armen samenbrengt:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Gij die ons de Blijde Boodschap brengt en doopt met uw Geest:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen, onze zonden
vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.
Openingsgebed

 LITURGIE VAN HET WOORD
Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja 40, 1-5.9-11
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,
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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
Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,
zijn glorie komt weer bij ons wonen.
Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer.
Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan,
als vrede en recht elkaar omhelzen,
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.
Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer.
Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken,
en draagt ons land rijke vrucht,
dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan,
en voorspoed zijn schreden volgen.
Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer.
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Tweede lezing: Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus
3, 8-14
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, waardoor 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.
Vers voor het evangelie
Alleluja. Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht;
en heel de mensheid zal Gods redding zien . Alleluja.
Evangelielezing: Marcus 1, 1-8
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Lezing uit het heilig evangelie volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.
Begin van de blijde boodschap van Jezus Christus, de zoon van God.
Zoals er 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.
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Johannes ging gekleed in kameelhaar met een leren gordel om zijn
lendenen; hij at sprinkhanen en wilde honing. Hij predikte: ‘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.
Voorbeden
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
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 EUCHARISTISCHE LITURGIE
Het aandragen van de gaven
Bereiding van de gaven
Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft….
Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen
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,
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
Gebed over de gaven
De grote lofprijzing (allen gaan staan)
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; nú 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 roepen U toe vol vreugde:
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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
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed, en zó bekend met ons dat onze
namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten
dank zij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en
uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te
worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. Wij danken U, dat Hij
ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken U, dat Hij de naam
geworden is voor heel ons leven ten einde toe.
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons
worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen.
Hij zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de
woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn leerlingen
met de woorden:
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.
Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de
dood heeft gezien, die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt
hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, die is en blijven zal –
uw rechterhand -, en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze
levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld.
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Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat,
en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; maak leven
en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat ons
mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede;
breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem,
de Mensenzoon hier in ons midden.
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde
en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus,
Johannes, onze bisschop en met alle bisschoppen. Samen met heel
uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer,
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw
barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid
en brengen wij U onze dank.
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
Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk
woord onderricht, durven wij zeggen:
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, 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.
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Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Vredesgebed en vredewens
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.
De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.
Breken van het brood
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons. (herh.)
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
Uitnodiging tot de Communie
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.
Communie
Orgelspel
Communio: Baruch 5, 5; 4, 36
Sta op, Jeruzalem! Ga op de hoogte staan en zie de vreugde naar u
toe komen als een gave van uw God.
Gebed na de Communie
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 SLOTRITEN
Mededelingen
Zegen en wegzending
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.
Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.
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ADVENTSACTIE
In deze Adventstijd waar we ons voorbereiden op de geboorte van
Jezus, willen we ons ook inzetten voor kinderen overal ter wereld.
Zoals voor de kinderen in het noorden van Nicaragua. In één van de
armste en droogste gebieden in het land leven gezinnen die nauwelijks
kunnen rondkomen. Een groot aantal kinderen is ondervoed.
De Adventsactie ondersteunt de lokale organisatie Octupan, die
gezinnen leert met duurzame landbouwtechnieken van hun land te
kunnen leven. Het geld wordt besteed aan landbouwtrainingen,
startpakketten en bonnen, die in noodsituaties in te wisselen zijn voor
voedsel. Laten we de kinderen hoop geven op een goede toekomst
door deel te nemen aan deze actie. Want delen smaakt naar meer!
Achter in de kerk zal een collecteschaal staan voor uw gift voor deze
actie. U kunt uw bijdrage ook storten op onderstaande bankrekening.
Vastenactie Amsterdam-Noord
IBAN NL78 INGB 0005 0690 00
onder vermelding van Adventsactie-Nicaragua
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