5 December 2021, 2e zondag van de Advent
voorganger: pastoor Robert Frede
gezangboek
blauw
Intredezang

nr 569, 1-4

Inleiding / schuldbelijdenis
Kyriezang

blz 413
Zie hiernaast

Gebed van de dag
Eerste schriftlezing

blz 19
lectionarium groen blz 356

Antwoordpsalm 126
Tweede schriftlezing

Nr 275
lectionarium groen blz 357

Halleluja
Evangelie

kerkboek
rood

Nr 425
lectionarium groen blz 357

Na evangelie

Heden als Gij
zijn stem hoort,
verhardt u dan
niet (OKG 250)

Voorbeden

Doorbreek de ban van ons gemis
met licht dat niet te doven is:
Kyrie eleison!
Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!
Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!

Preek
Geloofsbelijdenis

Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

Blz 419
Eucharistisch gebed

nr 315
blz 421

Gezegend zijt Gij, God onze Vader
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.

Gebed over de gaven

blz 20

Inleiding prefatie

blz 424

Want in hem kwam uw Rijk ons nabij: hij was in levenden lijve
uw wil en uw heil
en bezaaide uw aarde
met woorden en wonderen van liefde en hoop.

Prefatie

Blz. 20

Vredegroet
Gezang bij opdracht

nr 241

Heilig

Mis 6

Eucharistisch gebed

Zie hiernaast

Onze Vader
Lam Gods

Gezang na communie

Neemt, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

blz 474
Mis 6

Communie

blz 475

Zo heeft hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over
uitgesproken, hem rondgegeven en gezegd:
Drinkt allen hieruit.
Dit is mijn bloed
van het nieuwe verbond,
dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonden.
Telkens als gij dit doet,
zult gij het doen tot mijn gedachtenis.

nr 549

Gebed na communie

blz 20

Looft en dankt 5 en
zegen

blz 477

Slotzang

Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen, daar de
dankzegging over uitgesproken, het gebroken en aan zijn discipelen
gegeven en gezegd:

nr 569 5-7

1e collecte is voor het pastorale werk en alle parochie
activiteiten. Hier kunt u met onderstaande QR code aan
bijdragen:

2e collecte (deur collecte) is voor de renovatie van
onze kerk

Christus is gestorven,
Christus is verrezen,
Christus zal wederkomen!
Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde en aanvaard ons offer van
lof en dank.
Zend over deze gaven uw Geest en bemoedig ons zo
dat wij in een wereld zonder hoop een sprekend teken kunnen zijn van
uw aanhoudende zorg
en uw liefdevolle leiding op weg naar uw toekomst, de stad van ons
hart.
Uw Koninkrijk kome,
hier in ons midden,
God onze Vader,
gezegend zij uw Naam
tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen, amen, amen.

