Mijn God, tot U richt ik mijn hart
1ste zondag van de Advent - C
Zondag 28 november 2021 - Livestream

Introitus: Ad te levavi (15)
Ad te levavi animam meam. Deus meus in te confido, non
erubescam: neque irrideant me inimici mei: etenim universi qui
te exspectant, non confundentur. Ps. Vias tuas Domine,
demonstra mihi: et semitas tuas edoce me.
Tot U verhef ik mijn ziel, mijn God, op U vertrouw ik, laat mij
niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden mij niet bespotten,
want al wie naar U uitziet, zal niet worden teleurgesteld. Ps.
Wijs mij, Heer, uw wegen en leer mij uw paden kennen.
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Begroeting
Gebed om vergeving
Pr.
Heer, die de rouwmoedigen troost,
Ontferm u over ons.
A.
Heer, ontferm u over ons.
Pr.
Christus, die gekomen zijt voor de zondaars,
Ontferm u over ons.
A.
Christus, ontferm u over ons.
Pr.
Heer, die onze voorspreker zijt
aan de rechterhand van de Vader,
Ontferm u over ons.
A.
Heer, ontferm u over ons.
Pr.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden
tot het eeuwig leven. Amen
Kyrie uit Missa XVII - Openingsgebed
Eerste lezing: Jeremia 33:14-16
Ook in de donkere dagen van Juda’s geschiedenis
bleef Jeremia hopen op iemand die recht doet.
Zo spreekt de Heer:
Er komt een tijd, dat Ik de belofte vervul,
die Ik aan Israël en Juda gedaan heb.
Dan schenk Ik David een wettige afstammeling,
die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt.
In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig.
En die stad zal heten: Heer, onze gerechtigheid.
Woord van de Heer - Wij danken God.
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Antwoordpsalm: Psalm 25
Tot U in den hoge richt ik mijn geest,
tot U, Heer, mijn God.
Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.
De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.
Hij leidt de geringe langs eenzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.
De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn verbond onderhoudt.
Een vriend is de Heer voor hen die Hem vrezen,
Hij toont hen de waarde van zijn verbond.
Tussenzang: Alleluia Ostende nobis (16)
Alleluia. Ostende nobis Domine misericordiam tuam: et salutare
tuum da nobis.
Laat ons, Heer, uw barmhartigheid zien en geef ons uw heil,
Tweede lezing: 1 Thessaloniki 3:12-4:2
Paulus spoort zijn lezers ertoe aan
te groeien in liefde en trouw, totdat de Heer komt.
Broeders en zusters,
moge de Heer u overvloedig doen toenemen
in liefde voor elkaar en voor alle mensen,
zoals ook mijn liefde uitgaat naar u.
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Hij sterke uw hart, zodat gij onberispelijk zijt en heilig
voor het aanschijn van God, onze Vader,
bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen.
Voor het overige, broeders en zusters,
vragen en vermanen wij u in de Heer Jezus,
dat gij de overlevering, die gij van ons hebt ontvangen,
de overlevering namelijk over een levenswandel,
die God welgevallig is, nog trouwer naleeft dan gij al doet.
Gij kent de voorschriften,
die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben.
Woord van de Heer - Wij danken God.
Lofzang voor het evangelie: wees dus waakzaam

Uit het heilig evangelie volgens Lucas 21:25-28+34-36
Ook al laat de komst van de Mensenzoon nog
op zich wachten, Uw verlossing is nabij.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Er zullen tekenen zijn aan de zon, maan en sterren
en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren,
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radeloos door het gebulder van de onstuimige zee.
De mensen zullen het besterven van schrik,
in spanning om wat de wereld gaat overkomen.
Want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken.
Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk,
met macht en grote heerlijkheid.
Wanneer zich dit alles begint te voltrekken,
richt u dan op en heft uw hoofden omhoog,
want uw verlossing komt nabij.
Zorg ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt
door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven;
laat die dag u niet onverhoeds grijpen als in een strik;
want hij zal komen over alle mensen, waar ook ter wereld.
Weest daarom altijd waakzaam en bidt
dat ge in staat moogt zijn te ontkomen
aan al die dingen, die zich gaan voltrekken,
en dat ge stand moogt houden
voor het aangezicht van de Mensenzoon.”
Woord van de Heer - Wij danken God.
Acclamatie na het evangelie: U komt de lof toe.
Verkondiging
Geloofsbelijdenis – Credo III
Pr. Credo in unum Deum.
Ik geloof in één God,
Kr. Patrem omnipotentem,
de Almachtige Vader,
factorem cæli et terræ,
Schepper ban hemel en aarde
visibilium omnium, et
van al wat zichtbaar
invisibilium.
en onzichtbaar is.
Al. Et in unum Dominum Iesum En in één Heer, Jezus Christus,
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Christum, Filium Dei.
Unigenitum
Et ex Patre natum ante
omnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de
lumine, Deum verum de
Deo vero.
Genitum, non factum,
consubstantialem Patri; per
quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines, et
propter nostram salutem
descendit de cælis.
Et incarnatus est de Spiritu
Sancto ex Maria Virgine et
homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato; passus et
sepultus est.
Et resurrexit tertia die
secundum Scripturas.
Et ascendit in cælum; sedet
ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum
gloria, iudicare vivos et
mortuos, cuius regni non erit
finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum, et vivificantem, qui
ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul
adoratur et conglorificatur:

eniggeboren Zoon van God.
Vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht, ware God
uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen
met de Vader, en door Wie alles
geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille
van ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen door
de Heilige Geest uit de Maagd Maria,
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd, Hij
heeft geleden onder Pontius Pilatus en
is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag
volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel; zit aan de
rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid om
te oordelen levenden en doden en aan
Zijn Rijk komt geen einde
Ik geloof in de Heilige Geest, die Heer
is en het leven geeft, die voortkomt uit
de Vader en de Zoon.
Die met de Vader en de Zoon wordt
aanbeden en verheerlijkt, die

qui locutus est per
prophetas.
Al. Et unam, sanctam,
catholicam et apostolicam
Ecclesiam.
Kr. Confiteor unum baptisma in
remissionem peccatorem.
Et exspecto resurrectionem
mortuorum, et vitam venturi
sæculi. Amen.

gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de éne, heilige, katholieke
en apostolische Kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van
de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de
doden en het leven van het komende
Rijk. Amen.

Acclamatie Voorbede: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Bereiding van de gaven
Offertorium: Ad te levavi (17)
Ad te Domine levavi animam meam. Deus meus in te confido,
non erubescam: neque irrideant me inimici mei: etenim universi
qui te exspectant, non confundentur.
Tot U, Heer, verhef ik mijn ziel; mijn God, op U vertrouw ik,
laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden mij niet
bespotten, want alwie naar U uitziet, zal niet worden
teleurgesteld.
Gebed over de gaven
Eucharistisch Gebed V
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 is geworden en voor ons allen open heeft
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gedaan de deur naar een geluk dat eeuwig duurt, een land dat
Hij beloofd heeft en ons geven zal; n 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,
loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde:
Sanctus en Benedictus uit Missa XVII
Heer, onze God, Gij zijt heilig en goed, en zo bekend met ons dat
onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij
vergeten dankzij 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
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vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te
gedenken." Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A.

Als wij dan eten van dit brood, en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

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. 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,
en met onze bisschop Johannes. Samen met heel uw volk, met
Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer, met de heilige
Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en 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 eenheid van de heilige
Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
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Pater Noster
Pater noster, qui es in cælis:
sanctificetur Nomen Tuum.
Adveniat Regnum Tuum. Fiat
voluntas Tua, sicut in cælo, et
in terra.
Panem nostrum cotidianum da
nobis hodie; et dimitte nobis
debita nostra; sicut et nos
dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in
tentationem; sed libera nos a
malo

Onze Vader, die in de hemel zijt:
Uw Naam worde geheiligd.
Uw rijk kome.
Uw wil geschiedde 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

Vredeswens - Agnus Dei uit Missa XVII
Communie en Communio Dominus dabit (17)
Dominus dabit benignitatem: et terra nostra dabit fructum
suum.
De Heer zal ons zijn zegen schenken
en de aarde zal rijke vrucht dragen.
Slotgebed – Mededelingen
Wegzending en zegen
Pr. De Levende zegene en behoede u.
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede.
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Kr. Zegen ons en behoed ons,
Doe lichten over ons Uw aangezicht
en wees ons genadig.
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons Uw aangezicht
en geef ons vrede.
Pr. En zegene ons de Almachtige God,
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Kr. Amen.
Slotzang: Rorate coeli
Rorate caeli desuper,
et nubes pluant justum (2x)

Dauwt, Hemelen, uit den Hoge,
en wolken regent de Gerechte (2x)

Ne irascaris Domine, ne ultra
memineris iniquitatis: ecce
civitas Sancti facta est
deserta, Sion deserta facta
est: Ierusalem desolata est:
domus sanctificationis tuae et
gloriae tuae, ubi laudaverunt
te patres nostri

Wees niet vertoornd, Heer,
gedenkt niet langer onze zonden:
zie de stad van de Heilige is
verwoest, Sion ligt in puin.
Jeruzalem is ontredderd: Uw
heilige en luisterrijke stad, waar
onze vaderen U lof hebben
gezongen.

Peccavimus, et facti sumus
tamquam immundus nos, et
cecidimus quasi folium
universi; et iniquitates
nostrae quasi ventus
abstulerunt nos: abscondisti
faciem tuam a nobis, et

Wij hebben gezondigd, en zijn
geworden als een onreine; daarom
zijn wij allen als een blad, dat
valt; onze zonden sleuren ons mee
als de wind; Gij hebt uw gelaat
voor ons verborgen, en ons
neergeworpen in de macht van
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allisisti nos in manu
iniquitatis nostrae.

onze zonden.

Vide, Domini, afflictionem
populi tui, et mitte quem
missurus es, emitte Agnum
dominatorem terrae, de Petra
deserti ad montem filiae
Sion: ut auferat ipse iugum
captivatis nostrae.
Consolamini, consolamini,
popule meus: cito veniet
salus tua: quare moerore
consumeris, quia innovavit te
dolor? Salvabo te, noli
timere: ego enim sum
Dominus Deus, tuus, Sanctus
Israel, Redemptor tuus.

Heer, zie neer op de ellende van
uw volk, en zend die Gij beloofd
hebt: zend het Lam, dat de aarde
beheerst, uit Petra in de woestijn
naar de berg van Sions dochter:
opdat Hij het juk van onze zonde
wegneme.
Troost u, troost u, mijn volk:
weldra komt uw heil: waarom
wordt gij verteerd van smart?
Waarom grijpt steeds weer
nieuwe droefheid u aan? Ik zal u
verlossen, wil niet vrezen: Ik ben
immers de Heer, uw God, de
Heilige van Israël, uw Verlosser.
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