
 

Viering van de heilige Eucharistie 

op de vierde zondag van de Advent 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van verwachting naar vervulling 
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Woord vooraf 

 

In de vierde zondag van de Advent vieren we nog de verwachting 

(advent), maar over vijf dagen bezingen we de vervulling van Gods 

aankondiging dat Maria de Zoon van God ter wereld brengt. Het 

evangelie van de vierde Adventszondag vertelt dat verhaal van het 

bezoek dat Maria krijgt van de engel Gabriel. Hij brengt haar de 

boodschap die Maria tot grote verbazing brengt. Ook haar nicht Eli-

sabeth is in verwachting, al zes maanden, en zal de ‘voorloper van de 

Heer’ baren: Johannes, bijgenaamd De Doper. Beide vrouwen leven 

van verwachting naar vervulling. 

  

In de klassieke Latijnse liturgie van de vierde zondag in de Advent is 

een belangrijke plaats ingeruimd voor Maria. In de offerande-zang is  

het boodschap verhaal verwerkt: ‘Ave Maria, gratia plena’. En de 

communie-zang onderstreept met een citaat uit het boek Jesaja de rol 

van Maria: ‘Ecce, Virgo concipiet et pariet filium’ / ‘Zie, de Maagd 

al ontvangen en baren een zoon’.  

Met een poëtisch beeld, een visioen, zingt de openingszang een citaat 

uit het boek Jesaja: ‘Rorate, caeli, desuper’ / ‘Dauwt, hemelen uit 

den hoge de Gerechte’.  

 

De Zanggroep zingt op plaats van het Agnus Dei  een bijzonder 

gezang waarin Johannes de Doper aankondigt dat het Lam Gods  

tot ons komt: Ecce Agnus Dei / Ziehier het Lam Gods. 

 

Als slotzang zingen we drie coupletten van het blij-stemmende 

Advents-lied 'O kom, o kom Emmanuel'. Het is een bewerking  

van zeven antifonen die op de zeven dagen voorafgaand aan 25 

december worden gezongen in de vesper.  

 

Voorgangers zijn priester G. van Tillo en pastor D. Broersen. 

De liturgische muziek wordt verzorgd door de gregoriaanse zang-

groep De Duif o.l.v Franz Straatman en door organist Johan Vos.   
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Opening van de dienst 

 

Intredezang  
(tekst uit Jesaja, hoofdstuk 45) 

Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum. Aperiatur terra, et 

germinet Salvatorem. 

Dauwt, hemelen, uit den hoge; wolken, laat als een regen de 

gerechtigheid neerdalen. 

Caeli enarrant gloriam Dei, et opera manuum eius annuntiat 

firmamentum.   

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid en het uitspansel toont 

ons het werk van zijn handen. (tekst uit psalm 18) 

 

Begroeting en openingswoord 

 Schuldbelijdenis. 

Pr.: Broeders en zusters, belijden wij onze zonden.. 

Allen: Ik belijd voor de almachtige God 

 

Het koor zingt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr.: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

                     onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het 

                     eeuwig leven. AMEN. 
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Gebed 

 

Dienst van het Woord 

  

Lezing uit het tweede boek Samuel, uit hoofdstuk 7. 

 

Toen koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis en de Heer 

gezorgd had dat al zijn vijanden in heel de omtrek hem met rust lie-

ten, zei hij (David) tegen de profeet Nathan: 

‘Nu moet u eens zien! Zelf woon ik in een paleis van cederhout en de 

Ark van God staat onder een tentdoek!’ 

Nathan zei tot de koning: 

‘Doe gerust wat u van plan bent, de Heer staat u bij.’ 

Maar diezelfde nacht nog werd het woord van de Heer gericht tot 

Nathan. ‘Zeg tegen mijn dienaar David: zo spreekt de Heer: Gij wilt 

voor mij een huis bouwen en Mij daarin laten wonen? Zo spreekt de 

Heer, Heer van de hemelse machten: Ik heb u uit de steppe gehaald, 

achter de schapen vandaan om vorst te zijn over mijn volk Israël. Op 

al uw tochten heb Ik u bijgestaan, al uw vijanden heb Ik vernietigd, 

uw naam heb ik groot gemaakt als die van de groten der aarde. Ik heb 

mijn volk Israël een gebied gegeven en het daar geplant om in te wo-

nen. Het wordt niet meer opgeschrikt en door geen boosdoeners ver-

drukt zoals vroeger, in de tijd dat Ik over Israël, mijn volk, rechters 

had aangesteld. Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten. 

De Heer kondigt u aan dat Hij voor u een huis zal oprichten. Zo zal 

uw huis en uw koninklijke macht altijd stand houden, uw troon staat 

vast voor eeuwig.’ 

 

Zo spreekt de Heer  -  Wij danken God. 

 

Tussenzang:  (door het koor) 

God wil een tempel bouwen om ons nabij te zijn, 

en boven alle vrouwen zal zij gezegend zijn 

die Hij zich heeft verkozen: 

Maria is haar naam, 

een roos die zonder doornen in bloei zal komen staan. 
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Allen zeggen: 

Die bloem gaat zich ontvouwen, het zonlicht wekt haar zacht – 

verwacht in stil vertrouwen het wijken van de nacht. 

Zo heeft zij willen wachten, de hoop in zich gevoed, 

zo schijnt na vele nachten ons levenslicht voorgoed. 

 

Koor (u kunt meeneuriën; thuis meezingen) 

Zijn warmte zal verlichten de armen in het land, 

op aarde vrede stichten, kom, reik elkaar de hand. 

God zal zijn tempel bouwen, een wereldwijd tehuis. 

Mensen die Hem vertrouwen worden er kind aan huis. 

 

Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen 

van Rome, uit hoofdstuk 16. 

Broeders en zusters. 

Aan Hem die bij machte is u te bevestigen in het evangelie van Jezus 

Christus dat ik verkondig en dat volgens de openbaring van het ge-

heim dat eeuwenlang verzwegen bleef, maar nu is onthuld, 

en dat krachtens de opdracht van de eeuwige God aan de hand van 

profetische geschriften aan alle heidenvolken is bekend gemaakt om 

hen te brengen tot de gehoorzaamheid aan het geloof,  

aan Hem, de enige, alwijze God zij de heerlijkheid door Jezus Chris-

tus in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Zo spreekt de Heer  -  Wij danken God. 

 

Tussenzang (herkomst van de tekst onbekend) 

Alleluia..Veni Domine, et noli tardare; relaxa facinora plebis tuae. 

Alleluia. Kom, Heer, en wil niet talmen; ontbind de zonden van uw 

volk. 
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Lezing uit het heilig evangelie van Jezus Christus volgens Lucas,  

uit hoofdstuk 1. 

 

Lof zij U, Christus. 

 

Toen Elisabeth zes maanden zwanger was, werd de engel Gabriel 

van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, naar een 

maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis 

van David. De naam van de maagd was Maria. 

Hij trad bij haar binnen en sprak: 

‘Verheug u, de Heer is met u’. Zij schrok van dat woord en vroeg 

zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Mar de engel zei tot 

haar: 

‘Vrees niet Maria, want u hebt genade gevonden bij God. Zie, u zult 

zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en u moet Hem de 

naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste 

genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader Da-

vid schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van 

Jacob, en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen’.  

Maria sprak echter tot de engel: 

‘Hoe zal dit geschieden daar ik geen man beken?’ 

Hierop gaf de engel haar ten antwoord: 

‘De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste 

zal u overschaduwen. Daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht 

heilig worden genoemd: Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw 

bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en – of-

schoon zij onvruchtbaar heette – is zij nu in haar zesde maand, want 

voor God is niets onmogelijk.’  

Nu zei Maria: ‘Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw 

woord’. En de engel ging van haar heen. 

 

Acclamatie (allen zeggen): Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, 

eer, macht en sterkte aan onze God, vandaag en alle dagen, tot in 

eeuwigheid. 

 

Schriftuitleg 
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Meditatief moment. 

Het koor zingt één van de zeven antifonen die in de dagen vóór 

Kerstmis worden gezongen in de klassieke Latijnse vesperdiensten. 

Zij beginnen allemaal met de aanroep O, vandaar de bijnaam O-

antifonen. De onderstaande tekst is bedoeld voor 20 december. Er 

wordt in verwezen naar de eerste lezing van vandaag. De inhoud is 

zowel meditatief als symbolisch: het is de komende Messias die de 

sleutel van David belichaamt. 

 

O clavis David, et sceptrum domus Israël. 

Qui aperis et nemo claudit; claudis en nemo aperit. 

Veni, et educ vinctum de domo carceris, 

sedentem in tenebris et umbra mortis. 

O sleutel van David en scepter van Israël. 

Wat u opent zal niemand meer sluiten; 

wat u sluit zal niemand weer openen. 

Kom nu, en bevrijd ons, gevangenen 

uit de duisternis van de dood. 

 

Geloofsbelijdenis  Gesproken door allen. 

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, 
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de gemeenschap van de heiligen, 

de vergeving van de zonden, 

de verrijzenis van het lichaam 

en het eeuwig leven. 

Amen. 

 

Voorbede met gesproken acclamatie:  

Heer, hoor ons bidden, laat komen Uw Rijk. 

 

Dienst van de Tafel 
 

Offerande/collecte.  

Uw bijdrage kunt u bij het uitgaan geven of digitaal. 

 

Offerandezang: ( tekst uit het Lucas-evangelie; de voorgelezen tekst 

is volgens een nieuwere vertaling van de Lucas tekst). 

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum; benedicta tua in mulieri-

bus, et benedictus fructus ventris tui. 

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u; gij zijt de 

gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw 

schoot. 

 

Gebed over de gaven 

Pr.: Bidt, broeders en zusters…… 

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. 

 

Prefatie 

Pr.: De Heer zij met u. A.: 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. 

Pr.: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 

heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, al-

tijd en overal door Christus onze Heer. Profeten hebben Hem ge-

schouwd, en Hem voorzegd; een vrouw, die Maagd en Moeder was, 
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heeft Hem gedragen; Johannes heeft verkondigd dat Hij komen zou, 

en Hem herkend en aangewezen toen Hij eenmaal gekomen was. Hij 

zelf ontsteekt in ons de vreugde en de kracht om toe te leven naar de 

dag van zijn geboorte. Laat Hij ons vinden, waakzaam, biddend vol 

van dat geheim, zingend van alle grote dingen die Hij heeft gedaan. 

Daarom, met alle Engelen, Machten en Krachten, met allen die staan 

voor Uw troon, loven en aanbidden wij U en roepen U toe vol vreug-

de:  

 

Allen zeggen:  

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.  

Pr.: Gij zijt 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. 

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

nam Hij het bood, 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 na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzeg-

ging 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, altijd durende 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. 

 Allen zeggen: Als wij dan eten van dit brood, en drinken uit deze 

beker, verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 
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Pr.: 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. Zo delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus, en 

wij smeken U dat wij door de heilige Geest vergaderd worden tot één 

heilige kudde.  

Denk toch,  Heer,  aan uw Kerk verspreid over heel de wereld, dat 

haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus 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 

hop van de verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw 

zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw ge-

laat. 

Wij vragen u, ontferm U over ons allen, opdat wij, samen met de 

maagd Maria, de  moeder van Christus, met de apostelen, met alle 

heiligen die hier eens 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. 

 

Bidden wij met de woorden die Jezus ons heeft geleerd: 

A.: Onze Vader die in de hemelen 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. 

Pr.: Verlos ons, Heer, van alle kwaad…. 

A.: Want van U is het Koninkrijk, 

 en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
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 Gebed om vrede en Vredewens 

 

Gezang het breken van het brood: 

Het koor zingt: Rex noster adveniet Christus. 

Quem Joannes praedicavit Agnum esse venturum: 

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. 

Quem Joannes… 

Christus onze Koning komt. Zoals Johannes getuigde van Hem, dat 

Hij het Lam is dat komt: Zie het Lam Gods, zie Hem die draagt de 

zonden van de wereld. Zoals Johannes…. 

 

Uitnodiging tot de communie 

Orgelspel  

 

Communiezang: (tekst uit Jesaja, hoofdstuk 7) 

Ecce virgo concipiet, et pariet filium; et vocabitur nomen eius Em-

manuel. 

Zie, de Maagd zal ontvangen en een zoon baren; Zijn naam zal zijn:  

Emmanuel. 

Schola: De he-mel ontvouwt de glo-rie van God, 

             het uitspansel roemt het werk van  zijn han-den. 

Allen:   De dag geeft het door aan de vol-gen-de dag 

            De nachten vertellen elkaar wat zij we-ten. 

Schola: Het is geen spreken, er zijn geen woorden 

            En hun stemmen zijn niet te ho-ren. 

Allen:  Toch wordt overal hun rit-me ver-no-men, 

            Hun echo reikt tot de rand van de aar-de. 

Schola:De einden der aarde zullen het ge-den-ken, 

            en zich bekeren tot de-ze God. 

Allen:  Alle geslachten van al-le vol-ke-ren 

            zullen zich in eerbied voor Hem bui-gen. (uit ps 19 & 22) 

Schola:Ecce concipiet… 

 

Slotgebed 
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Mededelingen 

Zegen en wegzending 

 

Slotzang: 

Het koor zingt de laatste van de zeven O-antifonen die vooraf gaan 

aan het Kerstfeest. Aansluitend volgt het lied dat op die O-antifonen 

is gebaseerd. 

 

Koor: O Emmanuel, Rex et legifer noster, 

           exspectatio gentium, et Salvator earum. 

           Veni, ad salvandum nos, Domine Deus noster. 

           O Emmanuel, Koning en wetgever, 

           lang verwachte Redder van de volkeren. 

           Kom nu, red ons, Heer onze God. 

 

(Allen neuriën mee; thuis meezingen) O kom, o kom, Gij Oriënt,  

 

O kom, o kom, Immanuël 

Verlos uw volk, uw Israël 

herstel het van ellende weer 

zodat het looft uw naam o Heer 

Weest blij, weest blij, o Israël 

Hij is nabij Immanuël 

 

en maak uw licht alom bekend. 

Verjaag de nacht van nood en dood;  

wij groeten reeds uw morgenrood. 

Weest blij, weest blij, O Israel! 

Hij is nabij, Immanuel! 

 

O kom, o kom, Gij sleutel Davids, kom 

en open ons het heiligdom. 

Dat wij betreden uwe poort, 

Jeruzalem, o vredesoord. 

Weest blij, weest blij, o Israel! 

Hij is nabij, Immanuël. 


