Derde zondag in de Advent 2020
Omhangen met de mantel van gerechtigheid
Intredelied
Verwelkoming
Lichtritus en lichtlied
V.
In de advent zien we uit naar Jezus,
Licht in ons leven, het Licht voor de wereld.
Licht dat groeien zal.
Vandaag steken wij de derde adventskaars aan.
Hoe donkerder de miserie, des te sterker willen wij warm licht zijn.
De derde kaars op de adventskrans wordt aangestoken.
Gebed om ontferming
Openingsgebed
V.
Heer God,
vandaag roept Gij ons op om mee te werken aan uw plan:
gerechtigheid voor allen.
A.

Wij bidden U,
kom naar ons toe, neem ons bij de hand.
en wijs ons de naar uw gerechtigheid vandaag.
Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen.

Lezingen uit de Schrift
Eerste lezing
Tussenzang
Evangelie

Joh 1, 6-8. 19-28

Homilie
Geloofsbelijdenis
V. Wij geloven in de goede boodschap van Jezus
in zijn woorden en daden, in zijn trouw tegenover God en de mensen.
Dat geloof spreken wij nu uit.
V.

Ik geloof in God
die alles en allen geschapen heeft
om te bestaan in licht en vreugde en vrede.

A.

Hij is een God die de verdrukte weer opricht,
de vreemde een thuis geeft
en de arme doet leven in overvloed.

V.

Ik geloof in Jezus de Christus,
Gods mensgeworden liefde

A.

Heel zijn leven gaf Hij voor het geluk van de mensen.
Uit onmacht en dood is Hij opgestaan.
Zo is Hij licht en hoop geworden
voor mensen zonder toekomst en hoop.

V.

Ik geloof in Gods Geest die in ons leeft,

A.

die ons aanspreekt en oproept om te bouwen aan een wereld
waar onrecht en armoede verdwenen zijn,
waar elke mens waardig kan leven,
waar God zelf woont te midden van ons mensen.

Voorbeden
Offerandelied
Gebed over de gaven
V.
God en Vader,
brood en wijn spreken ons van Jezus,
van zijn grenzeloze liefde.
A.

Mogen brood en wijn, eten en drinken,
overal overvloedig op tafel zijn,
als teken van uw liefde
en ook van ons breken en geven.
Wij vragen het U in Jezus’ naam.

Het grote dankgebed
V.
Heer God, juist in deze donkere dagen willen wij U danken.
Gij blijft trouw aan uw belofte.
Tegen alle doemdenken in
mogen wij blijven hopen op recht en licht, op uw vrede.
A.

Dank voor de velen, die,
dikwijls ongezien, het goede blijven doen,
die opkomen voor de kleine mens,
en zo uw belofte waar maken in deze tijd.
Dank voor de profeten onder ons,
die staande blijven in tegenwind en ontij
en blijven getuigen
van uw Licht en uw Waarheid.

V.

Dank voor Jezus, uw Licht in ons midden.
Hij heeft ons voorgedaan wat liefde is, wat liefde doet.
U eren en danken wij met deze woorden:

A.

Heilig…

V.

Ja, wij danken U voor Jezus.
Verblinde mensen deed Hij zien, verlamden deed Hij verder gaan,
uitgebluste mensen gaf Hij moed,
en aan de armen bracht Hij de blijde boodschap dat hun ellende voorbij was.
Trouw bleef Hij aan die levenstaak ten einde toe.

V.

Zend ook nu Vader, uw heiligende Geest
over deze gaven van brood en wijn
dat zij voor ons worden de levende Christus zelf.
Instellingswoorden
Verkondigen wij de kern van ons geloven

A.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood,
en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

V.

Bidden we samen verder:

A.

Verenigd rond dit brood en deze wijn
vragen we U, God:
laat zijn Licht stralen over ons en onze wereld.
Geef uw Geest aan allen
die willen leven in zijn licht.
Geef uw geest aan allen die ons begeleiden
op onze tocht naar het licht.
en aan de velen die voor anderen zorgen.

V.

Wij gedenken onze overledenen
de zieke mensen in ons midden,
de armen, vergeten mensen,
kinderen zonder toekomst, zonder thuis.
Wij bidden voor hen die op ons rekenen:
ons gebed, onze inzet, onze trouw;
de mensen die wij dragen in ons hart…

A.

Vader, mogen ook wij, gesterkt door uw liefde,
Jezus’ blijde, bevrijdende boodschap
van harte doorgeven aan alle mensen.
Zodat leven en welzijn groter zijn
dan honger en armoede.
En breng ons thuis:
thuis bij elkaar en bij U.
Daarvoor bidden wij U met Jezus’ woorden:

V.

Onze Vader
A.
Onze Vader…
Vredegebed en wens
Vredeslied
Uitnodiging tot de communie
Communielied
Bezinning na de communie
Slotgebed
V.
Bidden we het slotgebed
Blijf bij ons Heer met uw attentie, uw liefde,
ga met ons mee
doorheen deze donkere dagen van het jaar.
A.

Zorg dat wij ervoor waken
dat niemand van Uw kleinen verloren gaat.
Wij vragen het U in de naam van hun en onze broer:
Jezus zelf. Amen.

Zending en zegen
Slotlied

