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Openingslied: 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.
Lof zij God in ’t hemelrijk, Vader, Zoon en Geest gelijk
Nu en overal altijd, nu en tot in eeuwigheid.

Begroeting
Aansteken van de derde Adventskaars

Gebed om vergeving
v.:

Barmhartige God,
Gij, die aan het begin staat van al ons doen en laten,
U geeft ons richting met uw woord
en door de daden van Uw zoon Jezus Christus,
Toch moeten wij erkennen dat wij ons vaak klein opstellen.
Wij laten ons voorstaan op daden
waarmee wij de ander onrecht doen.
Daarom bidden wij tot U.

a.:

Goede God,
vergeef ons onze zelfgenoegzaamheid,
Kom opnieuw tot ons,
wek het goede in ons op,
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leer ons weer te kijken en te luisteren met ons hart.
Spoor ons aan te helen
wat door onze schuld verbroken is.
Vergeef ons, daar waar wij tekort schoten.
Wij vragen u:
ontferm u over ons, nu wij hier voor u staan.

Lied om ontferming: Neem mij aan zoals ik ben
Neem mij aan zoals ik ben.
Zuiver uit wie ik zal zijn.
Druk Uw zegel op mijn ziel en leef in mij.
v.
a.

Moge de goede God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.

Gebed bij de opening van de schriften
Lezing

Sefanja, 3, 14-18a

Sion, jubel van vreugde, juich, Israël,
verheug u en wees blij, Jeruzalem, met heel uw hart!
Het vonnis dat op u drukte,
werd door de Heer vernietigd.
Hij heeft uw vijand verjaagd.
De Heer, de Koning van Israël, blijft bij u:
nu hoeft gij geen onheil meer te vrezen!
Op die dag zal er tot Jeruzalem gezegd worden:
Vrees niet, Sion, en Iaat uw handen niet verslappen.
De Heer, uw God, is bij u als een reddende held.
Uitermate verheugt Hij zich om u, door zijn liefde maakt Hij u nieuw;
Hij jubelt om u van vreugde.
Woord van de Heer – Wij danken God.
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Lied: Ad te Jesu Christe (Taize; tekst van psalm 25,1 )

Tot u, Jezus Christus, verhef ik mijn ziel.
Redder van de wereld, ik hoop op U.

Lezing

Filippenzen 4, 4-7

Broeders en zusters,
Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!
Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn.
De Heer is nabij.
Weest onbezorgd.
Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking,
en nooit zonder dankzegging.
En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat
zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus.
Woord van de Heer – Wij danken God

Aankondiging van het Evangelie
Halleluja.
Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht en heel de mensheid zal
Gods redding aanschouwen.

Evangelie

Lucas, 3, 10-18

In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag:
„Wat moeten wij doen?"
Johannes gaf hun ten antwoord:
„Wie dubbele kleding heeft, Iaat hij delen met wie niets heeft,
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en wie voedsel heeft, Iaat hij hetzelfde doen."
Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden
en ze vroegen hem: „Meester, wat moeten wij doen ?"
Hij zei hun:
„Niet méér vragen dan voor u is vastgesteld."
Ook soldaten ondervroegen hem:
„En wij, wat moeten wij doen?" Hij antwoordde:
„Niemand uitplunderen, niemand iets afpersen,
maar tevreden zijn met uw soldij."
Omdat het volk vol verwachting was
en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde,
of hij niet de Messias zou zijn,
gaf Johannes aan allen het antwoord:
„Ik doop u met water, maar er komt iemand
die sterker is dan ik;
ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.
„Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.
„De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer grondig te zuiveren
en zijn tarwe te verzamelen in de schuur,
maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur."
Zo en met nog vele andere vermaningen
verkondigde Johannes aan het volk de Blijde Boodschap.
Woord van de Heer – Wij danken God.

Overweging
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,
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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.

Voorbede
We beantwoorden de gebeden met
“Die God zijt, toon ons weer uw liefde, kom naar ons toe, bevrijd ons.”
(melodie Rorate)

Lied: De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij
(refrein:) De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij.
Het volk dat woont in duisternis
zal weten wie zijn Heiland is.
Onverwacht komt van heind’ en ver
de Mensenzoon, de morgenster. (refrein)
Ziet naar de boom, die leeg en naakt
in weer en wind te schudden staat,
de lente komt, een twijg ontspruit,
zijn oude takken lopen uit. (refrein)
Een twijgje, weerloos en ontdaan,
zonder gestalte, zonder naam.
Maar wie gelooft, verstaat het wel.
Dat twijgje heet: Emmanuel. (refrein)
Tekens aan sterren, zon en maan,
hoe zal de aarde dat bestaan?
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij
want uw verlossing is nabij. (refrein)
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Communiegebed
v.:

Heer onze God, de dagen groeien naar het donker,
de nachten worden langer dan de dag.
Soms lijkt de wereld vol van duisternis en ziet ons hart nog weinig licht.

a.:

Open ons hart, God,
met uw woorden, vol belofte,
kom met uw Geest
en overwin de kille duisternis.
Want U bent licht, sterker dan alle donker.
Uw koninkrijk overleeft alle geweld en macht.

v.:

Wek nieuwe hoop in onze bange harten,
geef nieuwe moed om de weg van vrede vol vertrouwen in te slaan.
Op U, God, vertrouwde Israël, uw volk,
bemoedigd door profeten van uw woord.
In U vond Jezus kracht, zijn leven lang,
om trouw zijn weg te gaan door dag en nacht.

a.:

Om Hem leven wij in deze dagen
verlangend naar het Kerstfeest toe,
het feest van uw nabijheid.
Laat uw licht en vrede in ons midden zijn,
opdat wij doorgeven aan elkaar
het levende geloof in uw mensgeworden Zoon.

v.:

Heer onze God, wie anders dan Jezus, het kind van Betlehem,
het kind van mensen, is onze hoop in deze korte, donkere dagen.
Wij bidden U: dat wij Hem niet ontlopen
maar Hem ontmoeten gaan in dit Brood op deze tafel.
Laat dit heilig Sacrament het voedsel zijn voor onze hoop,
het teken dat onze verwachting sterkt.
Opdat wij leven naar U toe, vandaag en alle dagen, tot in uw
eeuwigheid.

A.

Amen.
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Lied: Onze Vader
Onze Vader in de hemel U staat zorgzaam om ons heen,
geef dat alle mensen weten zoals U er is er maar een.
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,
in Uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien zal zijn.
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild
en vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander maar weer samen verdergaan.
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar,
geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven dat U onze wereld leidt,
met Uw licht helpt u ons verder hier en nu en straks altijd. Amen.

Gebed om vrede – vredewens
Vredeslied: Vrede wens ik je toe
Vrede wens ik je toe.
Liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.
Vrede wens ik je toe.

Uitnodiging tot de communie
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Communielied: Zo donker als de wereld is
Zo donker als de wereld is, zo stil wij gaan in duisternis,
wij blijven niet in deze nacht, geen woord van God blijft zonder kracht.
Woord aan Maria toegezegd, gezongen voor Elizabeth,
twee vrouwen zonder macht en staat in wie de toekomst open gaat:
"Het zal de machtigen vergaan, wie zwak is zal in vrijheid gaan,
de wapens worden neergelegd, de armen komen tot hun recht."
Dat ons geschiede naar jouw woord, dat onze toekomst helder wordt,
dat nacht het laatste woord niet is, maak zo met ons geschiedenis.

Slotgebed
Mededelingen
Zegenbede en Zending
Slotlied: O kom, o kom, Immanuel
O kom, o kom, Immanuel,
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, Immanuel!
O kom, o kom, Gij Oriënt,
En maak uw licht alom bekend;
Verjaag de nacht van nood en dood,
Wij groeten reeds het morgenrood.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!
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O kom, Gij sleutel Davids, kom
En open ons het heiligdom;
Dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!
O kom, die onze Heerser zijt,
In wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
Verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!
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Uw bijdrage aan de collecte
is bestemd voor
Stichting Mikondo.
Deze stichting geeft kansarme Congolese jongeren de mogelijkheid
om onderwijs te volgen en helpt hen daarmee aan een betere toekomst.
Ook de opbrengt van de kaarsenverkoop is voor dit doel.
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De geloofsgemeenschap Sint Ansfridus maakt deel uit van
Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
Informatie vindt u op: www.katholiekamersfoort.nl
en www.sintansfridus.nl
Volg ons op twitter: @SintAnsfridus of op
www.facebook.com/SintAnsfriduskerk
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