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Hartebrugkerk, Leiden 

Eucharistieviering  zondag 29 november 2020  -  11.15 uur 

Eerste zondag van de advent 

 

voorganger: pater Leo van Ulden ofm 

cantores: enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor 

o.l.v. Theo Goedhart 

organist: Jan Verschuren 

 

Openingsriten 

 

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

 

Intrede 

 

INTROITUS  Psalm 25, 1-3 

Ad te levavi animam meam: Deus meus, in te confido, non erubescam: neque irrideant me inimici 

mei: etenim universi qui te exspectant, non confundentur. 
Mijn God, tot U richt ik mijn geest: op U vertrouw ik, beschaam mij niet. Laat niemand die tegen mij is, de spot met mij 

drijven, want al wie naar U uitziet, zal niet worden teleurgesteld. 

 

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 cantores zingen de vaste gezangen uit de 17
e
 mis 

 

Kyrie, eleison  Heer, ontferm u over ons 

Christe, eleison Christus, ontferm u over ons 

Kyrie, eleison  Heer, ontferm u over ons 

  

Collecta-gebed 

 

Liturgie van het Woord 

 

Eerste lezing: Jesaja 63, 16b-17, 19b; 64, 3b-8 

Gij, Heer, zijt onze Vader, Gij onze Verlosser, en uw Naam is eeuwig! Waarom, Heer, liet Gij ons 

van uw wegen afdwalen, zodat ons hart verstokt werd en U niet meer vreesde? Keer U weer tot 

ons omwille van uw dienaren, omwille van de stammen die uw eigendom zijn. Scheur toch de 

hemel open, en daal af, en de bergen zullen beven voor uw aanblik. Gij alleen zijt God en Gij staat 
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bij al wie op U durft hopen. Gij komt hun tegemoet die met vreugde gerechtigheid beoefenen, die 

bij al wat ze doen aan U denken! Vertoornd waart Gij op ons, maar wij volhardden in het kwaad: 

hoe zouden wij ooit redding kunnen vinden? Wij allen waren als onreinen, onze goede werken als 

kleding door stonden bevuild; als bladeren zijn we afgevallen, en de wind van onze zonden heeft 

ons meegevoerd. Niemand die eraan dacht uw Naam aan te roepen, die op U zijn vertrouwen 

durfde stellen. Gij hadt immers uw aangezicht van ons afgewend, en Gij hadt ons prijsgegeven aan 

onze zonden. Toch zijt Gij, Heer, onze Vader;  wij zijn het leem, Gij de boetseerder: wij zijn slechts 

het werk van uw handen. Blijf niet eindeloos op ons vertoornd, Heer, en wil onze ongerechtigheid 

niet voor altijd indachtig zijn: Zie op ons neer: wij zijn uw volk! 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

GRADUALE: Psalm 72, 8.11 

Universi qui te exspectant, non confundentur, Domine. Vias tuas, Domine, notas fac mihi: 

et semitas tuas edoce me. 
Wie op U rekent, wordt nimmer beschaamd, Heer. Wijs mij uw wegen, Heer, leer mij uw paden kennen. 

 

Tweede lezing: 1 Korintiërs 1, 3-9 

Broeders en zusters, genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus! 

Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade die u in Christus Jezus is gegeven. Want in Christus 

zijt gij, naarmate zijn getuigenis bij u ingang vond, in ieder opzicht rijk begiftigd met alle gaven van 

woord en kennis. Op dit punt komt gij niets tekort, terwijl gij vol verwachting uitziet naar de 

openbaring van onze Heer Jezus Christus. Hij zal u ook doen standhouden tot het einde, zodat u 

geen blaam treft op de dag van onze Heer Jezus. God is getrouw, die u geroepen heeft tot 

gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

 ALLELUIA  Psalm 84, 8 

Alleluia. Ostende nobis Domine misericordiam tuam: et salutare tuum da nobis. Alleluia. 
Alleluia. Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer. Alleluia. 

 

Evangelielezing  Marcus 13, 33-37 

 

De Heer zij met u. – En met uw geest. 

Lezing uit het heilig evangelie volgens Marcus – Lof zij U, Christus. 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Weest op uw hoede, weest waakzaam; want gij weet niet wanneer 

het ogenblik daar is. Het is er mee als met een man die in het buitenland vertoeft. Bij het verlaten van zijn 

huis heeft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen, aan ieder zijn taak aangewezen en de 

deurwachter bevolen waakzaam te zijn. Weest dus waakzaam, want ge weet niet wanneer de heer des 

huizes komt, ʼs avonds laat of midden in de nacht, bij het hanengekraai of ʼs morgens vroeg. Als hij 

onverwachts komt, laat hij u dan niet slapend vinden. En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: weest 

waakzaam!”  

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Homilie 

 

Geloofsbelijdenis - Credo I 

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et 

in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. 

Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri; 

per quem omnia facta sunt. 

Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. 

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. 
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Crucifixus etiam pro nobis: sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum 

Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. 

Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. 

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. 

Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. 

Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem 

peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. 

 
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemelen en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke 

dingen. En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader vóór alle eeuwen. God van 

God, licht van licht, waarachtig God van waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader, door 

wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om ons heil is afgedaald uit de hemel, en vlees geworden is 

van de heilige Geest uit de Maagd Maria, en is mens geworden; die voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus 

geleden heeft en begraven is; ten derde dage is Hij opgestaan volgens de Schriften, en opgestegen naar de hemel is Hij 

nu gezeten aan de rechterhand des Vaders, en wederom zal Hij komen met heerlijkheid om te oordelen levenden en 

doden; En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de 

Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft 

door de profeten. En één heilige, katholieke en apostolische Kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. 

En ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de wereld die komen zal. Amen. 

 

Voorbede 

 

Eucharistische liturgie 

 

Bereiding van de gaven 

 

Adventslied: Rorate caeli 

 

Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum. 

 

Ne irascaris Domine, ne ultra memineris iniquitatis : ecce civitas Sancti facta est deserta : 

Sion deserta facta est : Jerusalem desolata est : domus sanctificationis tuae et gloriae tuae, 

ubi laudaverunt te patres nostri. 

 

Peccavimus, et facti sumus tamquam immundus nos, et cecidimus quasi folium universi : 

et iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt nos : abscondisti faciem tuam a nobis, 

et allisisti nos in manu iniquitatis nostrae. 

 

Vide Domine afflictionem populi tui, et mitte quem missurus es : 

emitte Agnum dominatorem terrae, de petra deserti ad montem filiae Sion : 

ut auferat ipse jugum captivitatis nostrae. 

 

Consolamini, consolamini, popule meus :  cito veniet salus tua : 

quare moerore consumeris, quia innovavit te dolor? 

Salvabo te, noli timere, ego enim sum Dominus Deus tuus, Sanctus Israel, redemptor tuus. 

 
Dauwt, hemelen, uit den hoge: en wolken, regent de Gerechte. 

 

Wees niet vertoornd, Heer, gedenk niet langer onze schuld. Zie, de stad van de Heilige is een woestenij geworden,Sion 

is een woestenij geworden, Jeruzalem is verlaten, het huis van uw eredienst en uw glorie,waar onze vaderen U 

loofden. 

 



  
pagina 4 

 

  

Wij hebben gezondigd en wij zijn als een onreine geworden, en als bladeren zijn wij allen afgevallen, onze zonden 

hebben ons, als een windvlaag, meegesleurd. Gij hebt uw gelaat voor ons verborgen en ons verpletterd onder de druk 

van onze schuld. 

 

Zie, Heer, de ellende van uw volk, en zend Hem die Gij voornemens zijt te zenden: zend het Lam, de beheerser der 

aarde, uit de rots der woestijn naar de berg van Sions dochter, om zelf het juk van onze slavernij weg te nemen. 

 

Troost u, troost u, mijn volk! Weldra zal uw redding komen. Waarom wordt gij door droefheid verteerd, grijpt de 

smart u opnieuw aan? Ik zal u redden, wees niet bevreesd: Ik ben immers de Heer uw God,de Heilige van Israël, uw 

Verlosser! 

 

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige 

Vader. 

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) 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, (...) 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) 
Pr. 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 maakt Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 

 

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 het 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. 

 

Mysterium fidei. 

Mortem tuam annuntiamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. 
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij belijden 

tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

 
Pr. 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 in de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan onze paus N., aan onze bisschop N. en aan allen die Gij als 

herders in uw Kerk hebt aangesteld. 

 

Gedenk in uw goedheid ook degenen die en 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 met allen die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij 

uw grootheid en brengen wij U onze dank, door Christus 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. 

Communieritus 

 

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. 

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. 
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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. 

 

COMMUNIO  Psalm 85, 13 

Dominus dabit benignitatem: et terra nostra dabit fructum suum. 
De Heer zal ons zijn zegen schenken, en de aarde zal rijke vrucht dragen. 

 

Orgelmuziek: Variaties over "Von Gott will ich nicht lassen" - Johann Gottfried Walther en "Nun 

komm der Heiden Heiland", BWV  599 - Johann Sebastian Bach 

 

Gebed na de communie 

 

Mededelingen 

 

Slotriten 

 

Zegen 

De Heer zij met u. – En met uw geest. 

Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. – Amen. 

Wegzending 

Gaat nu allen heen in vrede. – Wij danken God. 

 

Orgelmuziek: Fuga G-Dur - Felix Mendelssohn Bartholdy 


