11 december 2022-Derde zondag van de Advent
Gaudete

Liturgische gegevens: rode kerkboek, pg. 21
Orde v.d. eucharistieviering: rode kerkboek, pg. 413
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Adventslitanie

Zie bijlage
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Zie bijlage
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Halleluja
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Evangelie:

groen

Matteüs
11, 2-11
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Evangelie acclamatie

z.o.z.

Credo

blauw

Voorbeden
acclamatie

Uitnodiging
Tot de heilige communie zijn allen
genodigd die gedoopt zijn, in hun
kerkgemeenschap deelnemen aan de
tafel van de Heer en met ons zijn
tegenwoordigheid willen vieren.
Wie de communie niet kan of wil
ontvangen, is uitgenodigd om samen
met de communicanten naar voren te
komen en bij het altaar een zegen te
ontvangen. Men kruist daartoe de
armen voor de borst.
Aanwijzingen
De vrede wordt uitgewisseld door
middel van een hoofdknik of een
ander gebaar.
Indien u de communie onder twee
gedaanten wenst te ontvangen, kunt u
de hostie in de wijn dopen. Drinken uit
de kelk is nog niet mogelijk.
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Offertorium
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Collecte
Met uw bijdrage aan de collecte maakt
u het functioneren van de parochie
mede mogelijk.

Eucharistisch Gebed
inclusief acclamatie
inclusief het Heilig
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Het is ook mogelijk onderstaande QRcode te scannen met uw bank-app.

Onze Vader
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Zoon van God.

3

Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

2

4

Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Een kleine adventslitanie

yne 20

Music: Taizé
©Ateliers et Presses de Taizé, 71250 TAIZÉ. FRANCE

Onze hulp

t is in de Naam van de Heer

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Broeders en zusters,
de apostel Paulus schrijft:
"Verwacht de komst van de Heer,
want hij is het
die aan het licht zal brengen
wat in het duister verborgen is,
en zal onthullen
wat het mensenhart beweegt."
1 n het licht van Christus,
keren wij ons tot God, onze hemelse Vader,
en belijden wij onze schuld.
Korte stilte
Voorzang: Heer Jezus,
U kwam naar de aarde om alle volkeren te verenigen
in de vrede van het koninkrijk:
Allen: Kyrie eleison, Christe eleison
Voorzang: Heer Jezus,
U komt tot ons in woord en sacrament
om ons te sterken en te vernieuwen:
Allen: Kyrie eleison, Christe eleison
Voorzang: Heer Jezus,
U zal komen in heerlijkheid
om allen te oordelen in gerechtigheid:
Allen: Kyrie eleison, Christe eleison
De almogende God zij ons genadig,

t vergeve onze zonden
en geleide ons tot het eeuwige leven.
Allen: Amen.

Projectlied Advent & Kerst 2022

Dit lied is een 'stapel-lied': Er komt elke zondag een couplet bij.

1 k heb voor jou een goed bericht
tekst: Erik ldema
Melodie: Liedboek 767

1. Ik

De

heb voor jou

een

goed bericht:

koning komt er - aan!

Hij brengt de

vre - de

en

en

naast je

staan!

hij zal

2. En luister goed, er komt nog meer.
Een stem roept in het rond:
'Hij is dichtbij, de grote Heer.
Maak ruimte als hij komt!'

3. Ik heb nog meer goed nieuws voor jou:
Er komt een nieuwe tijd.
Een wereld vol van goede trouw,
geluk en vrolijkheid.

4. Het beste nieuws daalt nu vanuit
de hemel op ons neer.
De Vader koos Maria uit
als moeder van de Heer.

5. En in de nacht klinkt er een lied:
Het grote feest begint.
Ga snel op weg en mis het niet.
Kom kijken bij het kind!

Tekst: Erik ldema
Melodie: 'De toekomst van de Heer is daar', LB 767
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licht

