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Vaste gezangen: Markusmis 
  
Openingslied: O Heiland, kom 
 
O Heiland kom de wereld wacht, 
kom tot ons, Heer, en toon uw kracht. 
Daal nu vanuit de hemel neer. 
kom tot uw volk en red ons, Heer.  
 
Heer, kom, Gij zijt de dageraad,  
ons Eeuwig Licht dat nooit vergaat. 
Gij zijt de Zon die leven is, 
verdrijf voorgoed de duisternis.  
 
Kom, Eeuwig Woord, Emmanuel, 
verlos uw volk, uw Israël, 
Heer, leid uw volk, door U bevrijd, 
tot aan uw komst in majesteit.  
 
 
Woord van welkom  
 
 
Lied bij de kaarsen: Jezus, U bent het licht 
 
Jezus, U bent het licht in ons leven; 
laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt 
. 
Jezus, U bent het licht in ons leven; 
open mij voor uw liefde, o Heer. 
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Schuldbelijdenis 
 
Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik 
gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door 
mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom 
smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en 
heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de 
Heer, onze God. 
 
Kyrie; Heer, ontferm U 
    
Gebed 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 
Eerste lezing: 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, 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.’ 
            Zo spreekt de Heer      -  Wij danken God. 
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Tussenzang; Psalm 25 I, Naar U gaat mijn verlangen 
 

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 
 
Tweede lezing: 2 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. 



5 

 

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. 
  
Zo spreekt de Heer      -  Wij danken God. 
 
 
Vers voor het Evangelie; Alleluia 
 
Alleluia, alleluia, alleluia 
 
Zie, de Heer zal komen om zijn volk te verlossen. 
Zalig die klaar staan om Hem tegemoet te gaan. 
 
Alleluia, alleluia, alleluia 
 
 
Begin van het heilig evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Marcus   l, l-8 
 
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 Juda 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. 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." 
              Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 
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Overweging 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in één God, de almachtige Vader,  
Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en 
onzichtbaar is. En in één Heer, Jezus Christus, 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 dóór 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 tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken 
heeft door de profeten. Ik geloof in de ene, 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 komend rijk. Amen 
 
 
Voorbede acclamatie:  
 
Heer, wees ons in Uw goedheid nabij 
 
 

                                              

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.hervormdschoonrewoerd.nl%2F&psig=AOvVaw3OAaE9Zk8_2l8-yC5RCrWC&ust=1590602031313000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj0u8qM0ukCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.zittergies.be%2F&psig=AOvVaw2zQ4GxPP5vY2FNhu6MOecp&ust=1590602297748000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCz78ON0ukCFQAAAAAdAAAAABAb
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Collecte  
Normaal gesproken zouden nu de mandjes rondgaan voor de 
collecte. Ook nu kunt u zich aansluiten door het overmaken 
van uw bijdrage. Alle informatie vindt u in de speciale bijlage 
en op de diverse websites. 
                                

 
Gereedmaken van de tafel; Verwacht de komst des Heren 
 
Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart. 
 
Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, bekeer u nu, verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen tussen uw Heer en u. 
 
Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God. 
 
 
 

EUCHARISTIE 
 
Bidt, broeders en zusters…… 
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 
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EUCHARISTISCH GEBED 
 
Prefatie 
 
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 Jezus 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 zingen U toe vol vreugde: 
 
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. 

 
U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus 
Christus, uw Zoon, die in uw Naam gekomen is. Hij is uw 
woord dat ons mensen redt, de hand die Gij zondaars reikt, 
de weg waarlangs uw vrede ons wordt aangeboden. 
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God, Vader van ons allen, toen wij ons van U hadden 
afgewend, hebt Gij ons doen terugkeren door uw Zoon. Hem 
hebt Gij overgeleverd tot in de dood, opdat wij ons tot U 
bekeren en elkander beminnen. 
 
Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft 
gebracht en vragen wij U: heilig deze gaven met de dauw van 
uw heilige Geest, nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen. 
 
Want, voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden nam 
Hij tijdens de maaltijd het brood in zijn handen, dankte en 
zegende U, brak het brood 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. 
 

Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, 
prees uw liefde, vol ontferming, reikte de beker over aan zijn 
leerlingen en sprak: 
  
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. 
 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
Heer onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn 
liefde nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en 
verrijzenis en bieden wij U aan, wat Gij ons hebt gegeven: het 
offer van volkomen verzoening. 
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Heilige Vader, wij smeken U: neem ook ons aan tezamen met 
uw Zoon en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd. Dan zal 
deze Geest verwijderen wat scheiding brengt. 
 
Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap met Franciscus, 
onze paus en Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen 
en met geheel uw volk. Maak uw kerk, zo bidden wij, tot teken 
van eenheid onder de mensen en tot instrument van uw 
vrede. 
 
Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, 
samen met de heilige Maagd en Moeder van God, Maria, met 
de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, 
martelaren en alle heiligen, in het bijzonder met de zalige 
Titus Brandsma, de heilige Anna, de heilige Augustinus, de 
heilige Urbanus en Jezus als onze Goede Herder en met de 
kracht van de heilige Geest. Breng zo de mensen bijeen van 
alle rangen en standen, van alle rassen en talen om in  
eenheid de maaltijd te vieren tot een eeuwige verzoening in 
een nieuwe wereld die vervuld is van uw vrede. Door Christus 
onze Heer. 
 
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 
Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die 
Jezus ons gegeven heeft:  
 
Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
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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 … 
 
Want van u is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

Vredeswens                                                      
 
 
Agnus Dei 
 
V. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,    
A. ontferm U over ons.                                        2x 
V. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
A. geef ons de vrede. 
. 
 
Uitnodiging tot de communie 
 
V. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.  
A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, 

maar spréék en ik zal gezond worden. 
 

                                                             
Communielied; Rorate caeli 
 
Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum. 
Dauwt, hemelen, uit den hoge en laat de wolken de gerechte 
regenen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fclipart-vectoren%2Fwitte_duiven.html%3Falttext%3D1%26start%3D400%26orderby%3D4%26sti%3D&psig=AOvVaw20wrlPjGaUJiZfAOf0j27M&ust=1590601457803000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCqgriK0ukCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Wees niet langer toornig, Heer,  
en denk niet meer aan onze zonden. 
Zie de Stad van de Heilige ligt verlaten:  
Sion is een woestenij geworden;  
Jeruzalem is ontredderd; uw luisterrijke en heilige woning, 
waar onze vaderen U hebben geloofd. 
Rorate….. 
 
Wij hebben gezondigd en zijn als een onreine geworden; allen 
zijn wij als een blad gevallen; onze zonden sleuren ons mee 
als de wind; Gij hebt uw aanschijn voor ons verborgen en ons 
neergeworpen in de macht van onze zonden. 
Rorate….. 
 
 
Slotgebed   
 
 
Mededelingen 
 
 
Zegen en wegzending 

 
 
Slotlied; Kom tot ons, de wereld wacht 
 
Kom tot ons, de wereld wacht. Heiland, kom in onze nacht, 
licht dat in de nacht begint, kind van God, Maria’s Kind 
 
Kind dat uit uw kamer klein als des hemels zonneschijn 
op de aarde wordt gesteld, gaat uw weg zoals een held. 
 
Gij daalt van de Vader neer, tot de Vader keert Gij weer, 
die de hel zijt doorgegaan en hemelwaarts opgestaan. 
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Uw kribbe blinkt in de nacht met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht waarvoor al het duister zwicht. 
  
Lof zij God in 't hemelrijk, Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, nu en tot in eeuwigheid. 

 
 

 
VOLGENDE LIVESTREAM UITZENDING 

 
OP ZONDAG 13 DECEMBER OM 10.30 UUR 

 
UIT DE GOEDE HERDER 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
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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!  
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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!   


