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De Goede Herder is van maandag tot en 

met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur open 

voor een moment van rust, meditatie en  

om een kaarsje op te steken 



 

  

  

Openingslied:  
 

NU DAAGT HET IN HET OOSTEN   (bundel DGH 267) 

Nu daagt het in het oosten,  

het licht schijnt overal; 
Hij komt de volken troosten,  

Die eeuwig heersen zal 

 2 

De duisternis gaat wijken 
Van déeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

Met ongekende pracht. 

 3 

Zij, die gebonden zaten 
In de schaduw van de dood, 

Van God en mens verlaten 

Begroeten ’t morgenrood. 

 

 
 

 

 4 

De zonne, voor wier stralen 
Het nacht’lijk duister zwicht,  

En die zal zegepralen,  

is Christus, ’t eeuwig licht! 

 5 

Reeds daagt het in het oosten,  
het licht schijnt overal. 

Hij komt de volken troosten,  

die eeuwig heersen zal. 

 
 

  

Welkom en inleiding  

  
  

Gebed om vergeving  

……..  

  
  

Kyrie        uit de Mis van Herman Strategier 

Heer, ontferm U   2x 

Christus, ontferm U  2x 

Heer, ontferm U  2x 
 

 

  

Gebed 
 

Dienst van het Woord  

 

1e Lezing: Uit de Profeet Jesaja 61,1-2a10-11  
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 laat rijpen, zo 

laat de Heer de gerechtigheid ontluiken en zijn glorie voor het oog der volken.  
Woord van de Heer. Wij danken God.  

 



Tussenzang: 

AL WIE DOLEND IN HET DONKER    (bundel DGH nr. 131) 

 1 

Al wie dolend in het donker in de holte van de nacht 

en verlangend naar een wonder op de nieuwe morgen wacht 

vrijheid wordt aan u verkondigd door een koning zonder macht 

 2 

Onze lasten zal hij dragen. Onze onmacht totterdood 

geeft als antwoord op ons vragen ons zichzelf als levensbrood. 

Nieuwe vrede zal er dragen, liefde straalt als morgenrood. 

 

 

2e Lezing: Uit Paulus: 1e brief aan de Tessalonicenzen, 5, 16-24 

Broeders en Zusters, wees 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, 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 

 

Tussenzang: 

AL WIE DOLEND IN HET DONKER 

 3 

Tot de groten zal Hij spreken even weerloos als een lam. 

Het geknakteriet niet breken, Hij bewaakt de kleine vlam: 

Hoort en ziet het levend teken van een God die tot ons kwam. 

 4 

Dor en droog geworden aarde die om dauw en regen vraagt 

Dode mens die snakt naar adem, wereld die om toekomst vraagt: 

Zie mijn Zoon, de nieuwe Adam, die mijn welbehagen draagt. 

          H. Jongerius / - 

 

 

Evangelie: Johannes, 1, 6-8, 19-28 

 

Acclamatie 
 

De Heer zij met u.  En met uw geest.  

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. 

     Lof zij U, Christus.  
  

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 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: Maak 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.  

Acclamatie:  Alleluia 
 

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.  

 

Acclamatie - Voorbede: - gezongen 

 

Heer, ontferm U (3x) 

 

In de voorbeden worden opgenomen de intenties,  

die vanuit onze vijf locaties zijn voorgedragen. 

 

 

Goede God,  

We zijn op weg naar Kerstmis, het feest van de geboorte van Uw Zoon.  

Een viering die anders zal zijn dan andere jaren door de situatie waarin we ons bevinden  

en door de beperkingen die ons zijn opgelegd en die ons raken.  



Maar tegelijk beseffen we dat er mensen zijn 

die in veel moeilijkere situaties leven dan wij.  

Heel bijzonder denken we aan de kinderen in 

Nepal.  

Zonder steun van ons kunnen ze niet studeren.  

Wees hen en ons nabij en laat ons steeds oog 

en hart hebben voor elkaar. 

 

 

Afsluitend gebed  

 

 

 

 

 

Collecte: 

De opbrengst is in het geheel voor het Adventsactieproject van onze parochie RK 

Amstelland: 

Ondersteunen van het naar school kunnen gaan van de kinderen in Nepal 

via Stichting Hart4onderwijsNepal. (zie ook toelichting achterin) 

 

Schenken via de bank: 

NL72 RABO 0382 3326 01 

t.a.v MOWA Amsterdam 

o.v.v. Adventsactie Nepal 

 

  

Offerandelied:  

 
OM KOM, O KOM, IMMANUEL     (bundel DGH nr. 275) 

 O kom, o kom, Immanuel, 

Verlos uw volk, uw Israel, 

Herstel het van ellende weer, 

Zodat het looft uw naam, o Heer. 

 Refrein: 

Weest blij, weest blij, o Israel 

Hij is nabij Immanuel 

 2 

O, kom , Gij Wortel Isaï,  

verlos ons van de tirannie 

Van alle goden dezer eeuw,  

o Herder, sla de boze leeuw. Refr. 

 3 

O kom, o kom, Gij Orient,  

En maak uw licht alom bekend,  

Verjaag de nacht van nood en dood, 

Wij groeten reeds uw morgenrood. Refr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

O kom, Gij sleutel Davids , kom, 

En open ons het heiligdom 

Dat wij betreden uwe poort, 

Jerusalem, o vredesoord! Refr. 

 5 

O kom, die onze Heerser zijt, 

In wolk en vuur en majesteit. 

O Adonai, die spreekt met macht,  

Verbreek het duister van de nacht! 

 

 (naar de O-antifonen 

 W. Barnard / English Hymnal) 

Trots op haar verworven scholarship 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.hart4onderwijsnepal.nl/&psig=AOvVaw3vI_tzcDSZBbPxwENbvSOW&ust=1607033264075000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDPhfOnsO0CFQAAAAAdAAAAABAH


 

 

 

 
  

Gebed over de gaven   

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 heek zijn heilige kerk. 
  

EUCHARISTISCH GEBED  

  

De Heer zal bij u zijn.    De Heer zal u bewaren.  

Verheft uw hart.   Wij zijn met ons hart bij de Heer  
  

Brengen wij dank aan  

de Heer , onze God.  Hij is onze dankbaarheid waardig. 

  
  

Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht dat wij U, heilige Vader, altijd en 

overal danken door Jezus Christus,   

de Zoon van uw welbehagen. Hij is uw eigen Woord waardoor   
Gij alles geschapen hebt. Hem hebt Gij tot ons gezonden als Heiland en Verlosser. Hij is 

vlees geworden door de H. Geest en uit een Maagd geboren. Om uw wil te vervullen en U 

een heilig volk te verwerven strekte Hij zijn handen uit, opdat Hij door zijn lijden aan de 

dood een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen 

stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen roemen wij uw 
heerlijkheid en wij juichen en zeggen:  

  

Allen:  

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.  

         (DGH-bundel onder 8) 

Gij zijn waarlijk heilig, onze Heer,  

de bron van alle heiligheid 

Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, 

dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed 

van Jezus Christus, onze Heer 

Zo zegenen wij de naam van God 

  Zo zegenen wij de naam van God. 

         Allen gaan staan. 

 

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, 

nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, 

brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: 

 

Neemt en eet hiervan, gij allen,  

want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt. 



 

Zo nam hij ook de kelk, 

sprak opnieuw de dankzegging uit, 

en gaf hem zijn leerlingen met deze 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. 

         Allen gaan zitten. 

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan 

het levensbrood en de kelk van het heil. 

Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt 

om voor uw aangezicht te staan 

en uw heilige dienst te verrichten. 

 Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus 

 En smeken wij U dat wij 

 Door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. 

 

Zo zegenen wij de naam van God. 

  Zo zegenen wij de naam van God. 

 

Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, 

dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Francicus onze paus 

en Johannes, onze bisschop, 

en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. 

 

Gedenk ook onze broeders en zusters 

die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, 

Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan Uw zorg. 

Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van Uw gelaat. 

 

Wij vragen U, ontferm U over ons allen,  

opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, 

met de apostelen en met alle heiligen, 

die heens leefden in uw welbehagen, 

waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn 

en U te loven en te eren, 

door Jezus Christus, uw Zoon. 

 

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. 

 

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 schuld, 

zoals ook wij onze schuldenaren vergeven; 

en leid ons niet in beproeving; 

maar verlos ons van het kwade 

want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen 

 

Vredeswens 

 

Agnus Dei, Lam Gods    uit de mis van Herman Strategier 

 

Communie 

 

 

Gebed 

 

Mededelingen 

 

Zegenbede 

 

Zegen en behoede ons,  

Doe lichten over ons uw aangezicht 

En wees ons genadig. 

Zegen en behoede ons,  

Doe lichten over ons uw aangezicht 

En geef ons vrede. 

 

Slotlied 

IK HEB MIJN HART TOT U GEHEVEN 

 1 

Ik heb mijn hart tot U geheven Heer, 

Al mijn hoop zijt Gij. 

Ik weet: Gij zult mij niet begeven: 

Mijn Heiland is nabij 

Al ligt de wereld diep verduisterd,  

al drukt de grauwe tijd, 

mij hart heeft met geloof geluisterd, 

mijn hart heeft zekerheid 

 

 

 2 

Mijn hart weet, dat ons oud verlangen 

Weldra vervulling vindt. 

Het eeuwig licht is reeds ontvangen, 

De maagd verwacht haar Kind. 

Vergeef, Heer, al mijn slechte daden, 

Zet recht mijn dwarse voet,  

En leer mij lopen langs uw paden 

Mijn Heiland tegemoet 

 (t.: G. Wijdeveld ? m.: J.Mul) 

 



ADVENTSACTIE 2020 

Kinderen in Nepal naar school, helpt u mee?  
Namasté (zoals men elkaar in Nepal begroet).  

Mijn naam is Liesbeth van ’t Hoff, ik ben 51 jaar en heb samen met David twee prachtige 

dochters. Sinds mijn zesde jaar zing ik in de Augustinuskerk mee in verschillende koren. 
In mijn dagelijks werk ben ik kinder- en jeugdpsychologe in mijn eigen praktijk in 

Uithoorn. Het is dan ook niet voor niets dat ik mij het lot van kinderen aantrek en heel 

graag iets van betekenis voor hen doe. Dus toen mijn oom die een van de oprichters is 

van de stichting Hart4onderwijsNepal, me vroeg mee te gaan, besloot ik dat te doen. 
Sindsdien voel ik me zeer betrokken bij de stichting en de kinderen in Nepal en probeer 

ik manieren te vinden om hen te helpen. Doet u met me mee?  

 ‘Het verschil maken tussen wel of geen toekomst; dat raakte mij diep’.   

In oktober 2019 ben ik samen met de stichting Hart4onderwijsNepal naar Nepal geweest. 
We hebben daar scholarships gebracht aan de armste kinderen. Een scholarship is een 

pakket van schoolspullen, -kleding en schoenen en kost 70 euro. Daarvan kan een kind 

een jaar lang naar school. En dat kan een belangrijk verschil maken! Een kleine bijdrage 

met een duurzaam effect!   

We bezochten deze keer twee scholen die in zeer arme gebieden van Nepal liggen. 
Mensen die in lemen huisjes onder de rook en gruis (letterlijk) van een cementfabriek 

wonen bij de ene school. En kleine huisjes afgelegen in de bergen en rotsachtig gebied 

bij de andere school. Bij beide scholen werden we heel hartelijk ontvangen. Het uitreiken 

van de scholarships was een groot feest. In Nepal is onderwijs gratis, maar de meeste 
ouders kunnen de schoolspullen (boeken, schriften, pennen, uniform en schoenen) niet 

betalen. Daardoor is er een zeer grote schooluitval, vooral bij de laatste twee klassen. 

Vergelijkbaar met de 1e en 2e klas hier van de middelbare school. Kinderen moeten dan 

gaan werken, meestal onder zeer erbarmelijke omstandigheden, of worden 
uitgehuwelijkt. Om de kinderen meer kans op een betere toekomst te bieden, zamelt de 

stichting Hart4onderwijsNepal geld in. Al het geld gaat voor 100% naar de kinderen. We 

gaan zelf op eigen kosten naar Nepal om de spullen, die daar aangeschaft of gemaakt 

worden (zo helpen we de lokale bevolking dubbel) naar de scholen te brengen. Dat was 

een hele happening. Vaders, moeders, kinderen, opa’s en oma’s kwamen lopend naar de 
school om erbij te zijn. Er was muziek en dans, er waren toespraken. En als welkom 

kregen we bloemslingers omgehangen. Ik heb een Nepalees kinderliedje met de kinderen 

gezongen. Alle kinderen klapten mee, een geweldige ervaring! De sponsoren die mee 

waren, hebben ook geld gegeven dat gebruikt werd om tijdens dit grote feest alle 
mensen en kinderen een maaltijd te kunnen geven. Wat een happening was dat. Met zijn 

allen samen eten op de grond in het gras en sommigen op een enkele oude plastic 

tuinstoel. Het doel van het feest is commitment te verkrijgen van de hele gemeenschap 

en dat iedereen doordrongen wordt van het belang van onderwijs; een tijdelijke impuls 
voor een duurzame verandering voor het kind, het gezin en het hele dorp!   

Naast het verzorgen van scholarships ontwikkelt de stichting ook andere duurzame 

projecten. Bijvoorbeeld het ‘rijstproject’. Vorig jaar is dat van start gegaan. We hebben 

een school een grote stoof, pannen en zakken rijst kunnen geven. De kinderen op school 
krijgen daarmee tussen de middag een warme maaltijd. Voor veel ouders ook een reden 

om hun kind naar school te laten gaan omdat ze dan tenminste één maaltijd per dag 

kunnen krijgen.   

We hopen samen met u het onderwijs aan de kinderen en de maaltijden te kunnen 

continueren.   
Voor meer informatie zie ook: www.Hart4onderwijsNepal.nl   

Liesbeth van ‘t Hoff  

De kerken in Parochie Amstelland bevelen het Adventsproject van harte bij u 

aan. Uw kunt uw gift in de kerk kwijt maar als u in deze coronatijd minder vaak 
de kerkvieringen bezoekt zien wij graag uw bijdrage tegemoet op bankrekening 

NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. ‘Adventsactie’.  

         Alvast hartelijk dank!   

 


