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~ Vol verwachting en waakzaam. ~ 
1ste zondag van de Advent  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eucharistieviering 29 november 2020. 
Voorgangers: 

Deken Eugene Jongerden, 
Pastor Dea Broersen, Diaken Eugene Brussee 

M.m.v. St. Caecilia o.l.v. Dhr. Paul Krijnen 
Organist: Dhr. Vincent Kuin. 
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Wees welkom bij de vieringen. 
Echter……. 
 
• Voor elke kerkdienst dient u zich aan te melden voor het  

Noorddamcentrum of de Torenkapel via het  

secretariaat tel. 020-6413233 

maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00 uur. 

• Kom vroeger i.v.m. incheck en gezondheidsvragen. 

• Gebruik het desinfectiemiddel bij ingang. 

• U wordt ontvangen en begeleid naar uw zitplaats. 

• Respecteer de 1,5 meter regel. 

• Jas meenemen / aanhouden. 

• Geen kaarsjes aansteken / branden. 

• Niet meezingen met de muzikale begeleiding. 

• Onder begeleiding naar de communie, die klaar staat bij het 

altaar. 

• Toiletgebruik liever thuis. 

• U wordt na de dienst weer begeleid naar de uitgang. 

• Er is geen koffiedrinken of samen napraten na de viering. 

 

Het is nogal wat waar we aan moeten wennen. 
Maar als kerk vinden wij dat we extra verantwoordelijkheid dragen  
voor onze mensen, want veiligheid staat voorop. Daarom hopen  
we dat u zich ondanks al deze afspraken welkom zult voelen,  
nu we weer als gelovige gemeenschap samen mogen komen. 
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ORGELSPEL 
 
 
OPENINGSLIED:. 
O Heiland, open wijd de poort. 
 
O Heiland, open wijd de poort 
en daal omlaag, Gods eeuwig Woord,  
die aller mensen redder zijt, 
zolang voorzegd, zolang verbeid. 
 
Besproei ons hart, zo dor en droog, 
met dauw en regen van omhoog 
Gij zijt het zacht, ootmoedig Lam, 
Gij zijt de Leeuw uit Juda’s stam. 
 
O Morgenstond, zo lang verbeid, 
o Zon van algerechtigheid, 
de dag breekt aan, de nacht is om: 
wij wachten, kom, Heer Jezus, kom. 
 
 
WELKOM EN INLEIDING 
 
 
GEBED OM VERGEVING 
 
V. God, wij roepen uit de diepte: 

kom met uw woorden van troost en van vrede. 
Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. 

A. Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. 
 
V. God, vergeef ons onze schulden, 

roep ons tot leven en wil ons verlossen, 
Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. 

A. Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. 
 
V. God, naar U zien wij uit als wachters, 

wees voor ons als het licht in de morgen 
Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. 

A. Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. 
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KYRIE (Taize) 
 
 
GEBED 
 
 
EERSTE LEZING: Uit de Profeet Jesaja 63,16b-17.19b;3b-8. 
Gij Heer, zijt onze Vader, 
Gij onze Verlosser en uw Naam is eeuwig! 
Waarom, Heer, liet Gij ons van uw wegen afdwalen, 
zodat ons hart verstokt werd en U niet meer vreesde? 
Keer U weer tot ons omwille van uw dienaren. 
Omwille van de stammen, die uw eigendom zijn. 
Scheur toch de hemel open en daal af 
en de bergen zullen beven voor uw aanblik. 
Gij alleen zijt God en Gij staat bij al wie op U durft hopen. 
Gij komt hen tegemoet, die met vreugde gerechtigheid beoefenen, 
die bij al wat ze doen aan U denken! 
Vertoornd waart Gij op ons, maar wij volharden in het kwaad: 
hoe zouden wij ooit redding kunnen vinden? 
Wij allen waren als onreinen, 
onze goede werken als kleding door stonden bevuild; 
als bladeren zijn we afgevallen 
en de wind van onze zonden heeft ons meegevoerd. 
Niemand die er aan dacht uw Naam aan te roepen, 
die op U zijn vertrouwen durfde stellen: 
Gij had immers uw aangezicht van ons afgewend 
en Gij had ons prijsgegeven aan onze zonden. 
Toch zijt Gij, Heer, onze Vader; 
wij zijn het leem, Gij de boetseerder: 
wij zijn slechts het werk van uw handen. 
Blijf niet eindeloos op ons vertoornd, Heer, 
en wil onze ongerechtigheid niet voor altijd indachtig zijn: 
zie op ons neer: wij zijn uw volk! 
Woord van de Heer. 
Wij danken God. 
 



- 3 - 

TUSSENZANG: Naar U gaat mijn verlangen Heer. 
 
Refrein: 
Naar U gaat mijn verlangen, Heer. 
Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
 
Zoudt Gij ooit mij te schande maken, neen, voor allen die op U 
wachten zijt Gij een goede en betrouwbare God. Refrein…. 
 
Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, zet mij op het spoor van 
uw waarheid. Zend mij uw licht en uw trouw tegemoet. Refrein…. 
 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U, hoe is uw naam, waar zijt Gij 
te vinden, eeuwige God, wij willen U zien. Refrein…. 
 
 
LEZING UIT HET EVANGELIE VOLGENS MARCUS 13,33-37. 
 
De Heer zij met u.  
En met uw geest. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Marcus. 
Lof zij U, Christus. 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
“Weest op uw hoede, weest waakzaam; 
want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is. 
Het is er mee als een man, die in het buitenland vertoeft. 
Bij het verlaten van zijn huis 
heeft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen,  
aan ieder zijn taak aangewezen 
en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn. 
Weest dus waakzaam, 
want gij weet niet wanneer de heer des huizes komt,  
‘s avonds laat of midden in de nacht, 
bij het hanengekraai of ‘s morgens vroeg. 
Als hij onverwachts komt 
laat hij u dan niet slapend vinden. 
En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: 
weest waakzaam!” 
K. Zo spreekt de Heer.  -  Wij danken God. 
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OVERWEGING 
 
 
MUZIKAAL INTERMEZZO 
 
 
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. 
 
 
VOORBEDEN 
Acclamatie: 
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.. 
 
 
KLAARMAKEN TAFEL 
 
 
COLLECTE: Parochiegemeenschap H. Geest/St. Urbanus. 
Voor de collecte kunt u ook gebruik maken van de Givt-app. 
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OFFERANDELIED: Ons hart verheft zich 
 
Ons hart verheft zich tot U, Heer, 
zie vol ontferming op ons neer. 
Betoon ons uw barmhartigheid, 
schenk ons uw Heil in eeuwigheid. 
  
Toon ons uw wegen geef ons kracht. 
Heer, red uw volk, dat U verwacht. 
Leid Gij ons in uw waarheid voort, 
totdat uw roepstem wordt gehoord. 
 
Vergeef ons onze zonden groot. 
Wij zijn in eenzaamheid en nood. 
Verlaat u op de Heer altijd, 
totdat zijn komst uw hart verblijdt. 
 
De nacht is om, de dag nabij. 
Staat op! Ons Heil verwachten wij. 
Trekt aan de wapens van het licht, 
wilt u bekleden met de Heer! 
 
 
GEBED OVER DE GAVEN  
 
 
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. 
 
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.  
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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 zingen U toe vol 
vreugde: 
 
KOOR: HEILIG 
Heilig is de Heer, Hem alleen zij eer. 
Hem die nooit begonnen, nimmer eind’gen zal 
Eeuwig onverganklijk, d’Een’ge is en ’t Al! 
 
Heilig is de Heer, Hem alleen zij eer. 
Almacht, wijsheid, liefde, vloeien in Hem saam. 
Heilig is de Here, heilig is Zijn naam! 
 
Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel 
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij 
alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft 
Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en 
talen; want van oost en west moet door een zuivere offergave hulde 
worden gebracht aan uw Naam. 
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te 
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, 
en ze lichaam en bloed te doen worden van Jezus Christus, uw 
Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. 
 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak 
daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken. 
Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: 
Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om 
uw Naam te verheerlijken. 
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: 
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. 
 

https://www.katholiek.nl/encyclopedia/heilige-geest/
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
 
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw 
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw 
rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst 
en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. 
 
Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw Kerk, en 
wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U 
verzoend hebt.  
 
Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn 
lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest opdat men ons 
in Christus zal zien worden tot n lichaam en n geest. 
 
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen 
wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, 
de heilige Maagd en Moeder van God; samen met uw apostelen en 
martelaren, (met de heilige N.) en met allen die in uw heerlijkheid 
zijn en daar voor ons bidden. 
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen 
door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij 
met U worden verzoend.  
 
Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof: 
samen met uw dienaar N., onze paus, en N., onze bisschop, met alle 
bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij U 
hebt verworven. 
 
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze 
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede 
God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. 

https://www.katholiek.nl/encyclopedia/heilige-geest/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/het-leven-van-maria/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/de-paus/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/bisschop/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/bisschop/
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Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief 
waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw Rijk. 
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor 
altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze 
Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld. 
 
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 
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.  
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid. Amen. 
 
 
VREDEWENS: Dona la Place 
Dona la pace Signore a qui confida in te 
 
 
LAM GODS:  
Lam Gods, Gij zijt ons teken van Pasen, toen en nu. 
Wij horen U weer spreken: ‘Mijn vrede zij met U’. 
Lam Gods, dat voor Uw schapen, de schulden hebt voldaan,  
Neem ons weer in genade en ware vrede aan. 
 
De palmen van Uw vrede verwaaien elke smart. 
Zij dragen koelte mede voor ons verhitte hart. 
De Menselijke vreugde door U geheiligd geeft  
Een bloei van warme weelde aan wie gelovig leeft. 
 

https://www.katholiek.nl/encyclopedia/heilige-geest/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/heilige-geest/
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COMMUNIE  
 
 
PANIS ANGELICUS 
Panis angelicus 
fit panis hominum; 
Dat panis caelicus 
figuris terminum: 
O res mirabilis! 
manducat Dominum 
pauper, servus et humilis. 

Moge het brood der engelen 

brood voor de mensheid worden. 

Het hemels brood bewerkstelligt 

een eind aan de duisternis. 

O groot wonder! 

Het lichaam Gods wordt voedsel  

voor de arme, dienstbare en nederige 

mens 
 
SLOTGEBED 
 
 
MEDEDELINGEN 
 
 
WEGZENDING EN ZEGENWENS 
 
 
SLOTLIED: Nu daagt het in het oosten. 
 
Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal. 
 
De duisternis gaat wijken van d’eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht. 
 
Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten - begroeten ‘t morgenrood. 
 
De zonne, voor wier stralen het nacht’lijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, is Christus ‘t eeuwig licht! 
 
Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, die eeuwig leven zal. 
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                              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. Eerst in het kinderkoor, 

daarna in het toenmalige jongerenkoor en nu sinds vele jaren in de 

liturgische zanggroep Tolle Lege, onder leiding van mijn moeder 

Marlies van ’t Hoff. 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.  
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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!  
 


