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Hartebrugkerk, Leiden  //  Eucharistieviering met gezinnen zondag 27 november 2022  -  11.15 
Eerste zondag van de Advent (jaar A) 
 

voorganger: pastoor Walter Broeders 
m.m.v. het Hartebrugkoor o.l.v. Ronald Dijkstra 
organist: Jan Verschuren 
 
orgelmuziek: Praeludium en fuga, G-dur - Felix Mendelssohn Bartholdy 
 

Openingslied 
1. Wij wachten op de koning 

die ons de vrede brengt, 
ontsteken onze lampen 
totdat Hij komt! 

2. Vier kaarsen zullen branden. 
Het licht groeit vlam voor vlam. 
Het houdt de nacht gevangen 
totdat Hij komt! 

3. Het vuur van onze vreugde,  
de gloed van ons gezang, 
zal niet meer kunnen doven, 
totdat Hij komt! 

4. Wij wachten op de koning; 
zijn ster is al gezien. 
Vol vreugde is de morgen 
wanneer Hij komt! 

 
Begroeting 

 

Boeteact en Heer, ontferm U 

 

Broeders en zusters, erkennen wij onze zonden om het heilig mysterie van de Eucharistie waardig te 
kunnen vieren. 
Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en 
laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, 
altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig 
leven. Amen. 

 

De Schola zingt het Kyrie uit de achtste mis. Het Hartebrugkoor zingt het Sanctus en het Agnus Dei uit de 
Missa in Simplicitate van Hans Leenders. 

 
Kyrie, eleison  Heer, ontferm u over ons 
Christe, eleison Christus, ontferm u over ons 
Kyrie, eleison  Heer, ontferm u over ons 

 
Collecta-gebed 

 
L i t u r g i e   v a n   h e t   W o o r d 

 

Eerste lezing: Jesaja 2, 1-5 
Jesaja, de zoon van Amos, was een profeet. Hij zag in een droom wat er met het land Juda en met 
Jeruzalem zou gebeuren. Nu volgt wat Jesaja nog meer gezegd heeft. 
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Er komt een dag waarop alles anders wordt. Dan zal de tempel stevig staan, boven op de allerhoogste 
berg. Veel volken zullen zeggen: “Laten we naar de berg van de Heer gaan, naar de tempel van de God 
van Israël. Op de berg Sion zullen we de woorden van de Heer horen. Hij zal tegen ons spreken vanuit 
Jeruzalem. Hij zal ons leren wat we moeten doen en wij zullen leven zoals hij het wil. 
Dan komen alle volken op die berg bij elkaar. Daar zal God als een rechter tegen hen spreken. Hij zal 
hun leren wat goed en slecht is. Dan zullen ze hun zwaarden en speren laten smelten in het vuur, en ze 
zullen er gereedschap van maken. Dan zullen de volken niet meer tegen elkaar strijden, ze zullen niet 
meer weten wat oorlog is. 
Volk van Israël, kom, ga mee! Laten we leven zoals de Heer het wil.    
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm 
Refrein: 
Laten wij gaan naar het huis van de Heer, 
zingend de zangen van opgang! 

 
Hoe blij was ik, toen men mij riep: 
wij trekken naar Gods huis! 
Nu mag mijn voet, Jeruzalem, 
uw poorten binnentreden. 
 
Jeruzalem, ommuurde stad, 
zo dicht opeen gebouwd: 
naar U trekken de stammen op, 
de stammen van Gods volk. 
 
Ter wille van mijn broeders en mijn makkers 
wens ik u vrede toe; 
ter wille van het huis van onze God, 
bid ik voor u om zegen. 
 
Alleluia 
 

Evangelielezing: Matteüs 24, 37-44 
De Heer zij met u. – En met uw geest. 
Lezing uit het heilig evangelie volgens Matteüs – Lof zij U, Christus. 
Jezus zei: ‘De Mensenzoon zal onverwacht komen. Niemand weet precies wanneer dat gaat gebeuren. Ook 
de engelen in de hemel weten het niet. Zelfs ik weet dat niet. Alleen God, de Vader, weet het. 
Het zal net zo gaan als in de tijd van Noach. Toen waren de mensen bezig met gewone dingen: met eten, 
drinken en trouwen. Totdat de dag kwam dat Noach zijn boot in ging.  Toen kwam plotseling de grote 
overstroming, en alle mensen verdronken. Net zo plotseling zal ook de Mensenzoon komen. 
Als de Mensenzoon komt, mag niet iedereen met hem mee. Als er bijvoorbeeld twee mannen aan het werk 
zijn op het land, mag maar één van hen met de Mensenzoon mee. De ander moet achterblijven. Of als er 
twee vrouwen graan aan het malen zijn, mag maar één van hen met de Mensenzoon mee. De ander moet 
achterblijven. 
Blijf opletten! Want jullie weten niet wanneer jullie Heer zal komen. Stel dat je van tevoren weet wanneer 
een dief komt. Dan blijf je wakker en zorg je ervoor dat die dief niet bij je kan inbreken. Maar jullie weten 
niet wanneer de Mensenzoon komt. Dus moeten jullie altijd klaarstaan. Onthoud dat goed! 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Homilie 
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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, 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 
 
E u c h a r i s t i s c h e   l i t u r g i e 
 

Bereiding van de gaven 
 
Koormuziek: Lead me, Lord - Samuel Sebastian Wesley 
Orgelmuziek: Aria - Andrew Carter 
 
Pr. Gezegend zijt Gij, God, Heer van al wat leeft. 
A.  Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen. 
 
Pr. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.   
A.  Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en 
van heel zijn heilige Kerk. 

 

Gebed over de gaven 

 

Eucharistisch gebed 

 

De Heer zij met u. – En met uw geest. 
Verheft uw hart. – Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. – Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

(Prefatie I van de Advent) Vg. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, 
om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal, door Christus onze Heer.  
Die, toen Hij eertijds kwam, kwetsbaar en klein, het werk van uw genade heeft voltooid, en vlees geworden 
is en voor ons allen open heeft gedaan die deur naar een geluk dat eeuwig duurt, een land dat Hij beloofd 
heeft en ons geven zal; nú nog zien wij allen naar die toekomst uit, vol hoop en vastberaden; ooit zullen wij 
er binnengaan en wonen, wanneer Hij komt in heerlijkheid voorgoed. 
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij 
U en zingen U toe vol vreugde: 
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. 
 Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. 
 Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. 
 Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. 

 

(Eucharistisch gebed V) Vg. God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot leven 
geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid 
en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij 
vergeten, hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de 
onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 

https://historiek.net/iemands-rechterhand-zijn-herkomst/68144/
https://historiek.net/iemands-rechterhand-zijn-herkomst/68144/
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God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige Geest; dat zij voor 
ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een 
bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen 
genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood 
gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak de zegen en het dankgebed, 
reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: 
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. Blijft dit doen om Mij te 
gedenken. 
 
Voorganger: Mysterium fidei. 
Koor: Mortem tuam annuntiamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Voorganger: Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer: zijn overgave in 
lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven 
aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in 
heerlijkheid. 
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus 
Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en 
breng ons elkaar nabij. 
Vrijmoedig in deze geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar 
vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus N., aan onze bisschop en aan allen 
die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld. 
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats innemen in ons hart, en vergeet niet hen, 
die door de dood van ons zijn heengegaan. 
Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de Moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al 
uw heiligen; samen ook met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw 
barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in de 
eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Gebed des Heren 
Aangespoord door een gebod van de Heer, en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen:   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.  
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw 
barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien 
naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredesritus 
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u". Let niet op 
onze zonden, maar op het geloof van uw Kerk. Vervul uw belofte: geef  vrede in uw naam en maak ons één, 
Gij die leeft in eeuwigheid. – Amen. 
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De vrede des Heren zij altijd met u. – En met uw geest. 
Wenst elkaar de vrede. 
 

Breken van het brood 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.  
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. 
 

Communie 
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 
wereld.   
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal gezond worden. 

 

(Gebed om geestelijke communie)  Heer Jezus Christus,  wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid.  Wij 
smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen,  opdat wij verrijkt zullen worden door uw Goddelijke Genade.  Jezus, 
kom en leef in ons, geef aan onze ziel een waar en levend geloof,  een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid,  door ons 
volgens uw Goddelijke Wil te laten leiden.  Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt  door deze 
geestelijke communie.  Amen. 
 

Orgelmuziek: Minuetto - Eugène Gigout 
 
Gezang bij de communie 
Koormuziek: Rorate caeli (Gregoriaans) 
 
Gebed na de communie 

 

Mededelingen 

 

S l o t r i t e n 

 

Zegen 

 
 

Pr  De Heer zij met u. 
A En met uw geest.  
Pr Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. 
A Amen. 
 
Wegzending 
Pr Gaat nu allen heen in vrede.   
A   Wij danken God. 
 
Slotlied 
1. Kom, o kom, Immanuel 

Verlos uw volk, uw Israël, 
Herstel het van ellende weer 
Zodat het looft uw naam, o Heer! 
Wees blij, wees blij, O Israël! 
Hij is nabij, Immanuel!  

2. O kom, Gij wortel Isaï, 
Verlos ons van de tirannie, 
Van alle goden dezer eeuw, 
O Herder, sla de boze leeuw. 
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Wees blij, wees blij,  O Israël! 
Hij is nabij, Immanuel!  

3. O kom, Gij sleutel Davids, kom 
En open ons het heiligdom 
Dat wij betreden uwe poort, 
Jeruzalem, o vredesoord! 
Wees blij, wees blij,  O Israël! 
Hij is nabij, Immanuel!  

 
Orgelmuziek: Fuga h-moll, BWV 579 - Johann Sebastian Bach 
 
 
  


