Huis van God…
Huis van gerechtigheid
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Intredelied
Begroeting en openingswoord
Lichtritus en lichtlied
V
De koude hand van de duisternis ligt zwaar op onze dagen.
Daarom bidden wij tot God:
Samen

Zie de wereld aan en laat het licht de duisternis keren.
Breng uw liefde aan het licht
en raak ons met de warmte van uw aanwezigheid.
Streel het gezicht van mensen tot leven,
opdat wij in nieuw licht elkander zien staan.
Laat vrede en vriendschap oplaaien in onze wereld
als een schitterend weerlicht van uw mensenliefde.
Zie de wereld aan en laat het licht de duisternis keren.

Gebed om ontferming
V
Bidden wij onder het licht van onze eerste adventskaars
dan ook samen om Gods barmhartige aanwezigheid…
Samen

Heer en Vriend Jezus,
U roept ons op:
kies voor gerechtigheid, leef zorgzaam voor mens en planeet.
Maar zie hoe mensen in armoede vaak vergeten worden
en onze aarde bedreigd in haar leefbaarheid.
U die ons aanstoot tot liefde voor gerechtigheid:
blijf ons wakker schudden,
roep ons tot ommekeer,
blijf op onze deur kloppen,
opdat wij werk maken van solidariteit.
Ontferm U hier over ieder van ons…

Openingsgebed
Samen
God,
U bent de warmte en het licht waarnaar we uitzien.
Wees met ons in deze adventsdagen
zodat wij gaande blijven voor gerechtigheid.
Laat u zien, laat u noemen, laat u vieren.
Zo bidden wij in Jezus’ naam. Amen.
Bij het openen van de schriften
Eerste lezing - Jes 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7
Tussenzang
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Evangelie - Mc 13, 33 - 37
Homilie
Geloofsbelijdenis
V
En laten we hier dan samen ons geloof uitdrukken
in de boodschap van Jezus, in de brenger van het Licht.
Samen

V

Ik geloof in een wereld
waar mensen over grenzen, rassen en overtuigingen heen,
samen mogen op zoektocht gaan
naar een stukje bevrijdende waarheid,
een beetje bevrijdend licht.

Samen

V

Ik geloof in de mens
als drager van het Licht,
dat hij niet uit zichzelf bezit,
maar ontvangen heeft van de Lichtende God

Ik geloof in gerechtigheid, vergeving, vrede en vriendschap,
zoals Jezus heeft voorgeleefd.
Ik geloof dat die gerechtigheid,
vergeving, vrede en vriendschap
maar waar kan worden
als wij willen leven vanuit het Licht,
om zo Gods droom een beetje waar te maken.

Ik geloof dat Jezus ons een bevrijdende boodschap bracht:
de boodschap van liefde tot het uiterste,
een boodschap van belangeloze inzet-zonder-grenzen,
een boodschap van Licht dat ons brengt tot hartelijkheid.

Samen

Ik geloof dat we samen
die weg kunnen vinden en bewandelen
als we ontvankelijk willen zijn
voor de vurigheid en de warmte van Gods Licht.
Zo kan de aarde een stukje hemel worden
voor alle mensen hier dichtbij
en ver weg over de grenzen heen. Amen.

Voorbeden
Offerandelied
Gebed over de gaven
Dankgebed
V
Heer onze God, schepper van hemel en aarde,
wij danken U voor alles wat leeft en ademhaalt, voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij, ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene mens, Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw evenbeeld omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
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Hij is er ook voor hen die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank en aanbidden U met de woorden:
Samen
V

Roep ons op, Vader, om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij: liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Samen

V

Heilig, heilig, heilig …

Roep ons op, tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader, tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon, een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Samen
V

Roep ons op, Vader, tot één gemeenschap
door deel te hebben aan het lichaam en het bloed van uw Zoon.
Instellingswoorden

En verkondigen we dan ook samen die grote kern van ons geloof.
Samen
V

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

1ste zondag van de Advent – 29 november 2020

3

Samen

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid van uw zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest, de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt, de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader
Samen:
‘Onze Vader, …
Vredesgebed
Vredeslied
Uitnodiging tot de communie
V
Gelukkig zijn wij allen die genodigd worden aan de maaltijd van de Heer.
Samen

Heer, ik ben niet waardig…

Communielied
Bezinning na de communie
Gebed na de communie
V
Laten we dan ook nog even samen het slotgebed bidden…
Samen

God,
in het duister dat ons omringt
trekt U een spoor van licht
en daarin tekent zich een nieuwe wereld af.
Schenk ons vertrouwen in het goede en in het leven,
opdat wij liefhebben, recht doen, vrede maken. Amen.

Slotzegen en zendingswoord
Slotlied.
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