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tv-mis 
18 december 2016 

4de  zondag van de advent 

 
 

onze-lieve-vrouw  
van goede bijstand 

kreta, kritsa, panagía kerá, fresco ca. 1400 
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zending en zegen 
 
slotlied     een nieuw marialied 
        t. m. steehouder   m.de winter is vergangen 
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communielied  vanwaar zijt gij gekomen 

        t. h. oosterhuis   m. er is een roos ontsprongen 
voorbeden 
 
slotgebed 
 
mededelingen 
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intredelied   het lied van het komende licht 
        t. a. bosch    m. lyon 1557 

allen  2 Al speelt de nacht ons parten, 
   beneemt ons helder zicht, 
   wie waakzaam zijn van harte 
   zien daarentegen licht, 
   een glimp van dageraad; 
   de Heer zal zijn beminden 
   des nachts niet slapend vinden, 
   als Hij plots voor hen staat. 
 
 
koor  3 Als is uw hart gebroken, 
   uw leven vol verdriet, 
   er is iets nieuws ontloken, 
   waarom toch ziet gij niet? 
   Het onrecht spijkerhard 
   verdampt en valt in duigen; 
   gij moogt van licht getuigen, 
   kom, wees dan blij van hart. 
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allen  4 Al zijn er hoge tronen 
   en machten zonder tal, 
   bij hen wil God niet wonen, 
   zij raken in verval. 
   In achten zwaar en zwart 
   wil Hij iets nieuws beginnen 
   met mensen licht van binnen, 
   maak ruimte in je hart. 

 
verwelkoming 
 
lichtritus     ik zie de hemel opengaan 
        t. j. van opbergen   m. a.r. reinagle 

 
openingsgebed  
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vredeswens  
 
lam gods    eet en drinkt van brood en wijn 
        t. h. jongerius   m. english hymnal 

communie   blokfluit   
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kinderen:  Alles in de wind, alles in de wind 

ik ben een zondagskind 

allen: Alles in de wind, alles in de wind  

ik ben een zondagskind 

kinderen: In brood en wijn 

zijn wij verbonden, zijn wij verbonden 

allen: In brood en wijn 

zijn wij verbonden.  Jaja 
 
Breng ons bij U  
samen met Maria, Moeder van God en onze Moeder,  
als de dag gekomen is  
voor het grote feest in het koninkrijk der hemelen.  
Dan zullen allen die vriend van Jezus zijn,  
van Christus onze Heer,  
U toezingen en blijven toezingen: 
 
Door Hem en met Hem en in Hem  
zal uw Naam geprezen zijn,  
Heer, onze God, barmhartige 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 
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eerste lezing   jesaja 7, 10-14 
 
homilie  
 
tussenzang   het lied van de verlossing is nabij 
        t. h. oosterhuis   m. b. huijbers 
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alleluia 

 
evangelie    matteüs 1, 18-24 
 
 
alleluia 

 
homilie  
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Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn lichaam 
dat voor u gegeven wordt. 
 
Dan nam Hij een beker met wijn; 
nogmaals zegde Hij een gebed  
om U te danken;  
Hij liet de beker rondgaan bij iedereen  
en sprak tot hen: 
 
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. 
 
Dan zei Hij hun: 
Blijft dit doen om Mij te gedenken. 
 
 
Hier herdenken wij, goede Vader,  
de dood en de verrijzenis van Jezus,  
de Redder van de wereld.  
Hij heeft zichzelf aan onze handen toevertrouwd  
om het offer te zijn dat wij U thans opdragen  
en om ons naar U toe te leiden. 
 
Verhoor ons, Heer, onze God,  
deel uw Geest van Liefde mee  
aan allen die aan deze tafel aanzitten;  
dat zij zich meer verbonden weten met uw kerk,  
met Franciscus, de bisschop van Rome,  
met Jozef en Jean, onze bisschoppen,  
en met alle vrouwen en mannen  
die werken met en voor het volk. 
 
Vergeet niet hen van wie wij houden,  
en evenmin degenen van wie wij niet genoeg houden.  
Herinner U allen die gestorven zijn  
en ontvang hen met liefde in uw huis. 
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Ja, gezegend zij Jezus  
die Gij hebt gezonden,  
de vriend van armen en van kleinen.  
Hij is ons komen tonen  
hoe wij van U kunnen houden,  
en van elkander.  
Hij is het hart van de mensen komen zuiveren  
van het kwaad dat vriendschap verhindert,  
van de haat die het geluk belet.  
Hij heeft zijn heilige Geest beloofd  
die met ons zal zijn van dag tot dag  
opdat wij zouden leven van uw leven. 
 
kinderen:  Alles in de wind, alles in de wind 

ik zal er zijn, mijn kind 

allen: Alles in de wind, alles in de wind  

ik zal er zijn, mijn kind 

kinderen: Voor dat verbond 

wil ik je danken, wil ik je danken 

allen: voor dat verbond 

wil ik je danken.  Jaja 

 
 
God, onze Vader,  
wij bidden U: zend uw Geest  
opdat dit brood en deze wijn  
het lichaam en bloed worden  
van Jezus, onze Heer. 
 
De avond voor zijn dood  
heeft Hij ons uw liefde betuigd:  
Hij was aan tafel met zijn leerlingen; 
Hij nam een stuk brood,  
zegde een gebed  
om U te zegenen en te danken;  
Hij verdeelde het brood  
en gaf het aan zijn leerlingen  
terwijl Hij zei: 
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lied van geloven en vertrouwen 
        t. zingt jubilate   m. h.j. gauntlett 
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offerande    jij krijgt van mij 
        t. k. bloemen   m. c. saint-saëns 
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K    Al-les  in de wind, al- les in de wind,  ik  word door jou   be- mind 

   Al-les in de wind, al-les in de wind, ik  word  door  jou   bemind.  Kom 

    woon     in    mij,       met je  be-   lof-    te, met  je  be-   lof-  te.  Kom 

   woon        in      mij          met    je    be-     lof-    te.    Ja-       ja. 

offerandegebed 
 
tafelgebed 
 
Goede Vader,  
het is een feest voor ons  
U dank te zeggen  
en met Jezus voor U onze vreugde uit te zingen. 
 
Zoveel houdt Gij van ons,  
dat Gij voor ons gemaakt hebt  
deze mooie, wijde wereld.  
 
Zoveel houdt Gij van ons,  
dat Gij ons Jezus hebt gegeven, uw Zoon,  
om ons de weg tot U te tonen.  
 
Zoveel houdt Gij van ons,  
dat Gij ons samenbrengt in Hem  
als kinderen van één familie. 
 
Voor zoveel liefde  
willen wij U loven en prijzen, en wij zingen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


