
 
OUD-KATHOLIEKE STATIE 

VAN DE HEILIGE 

ELIA 
DE RONDE VENEN 

Eucharistieviering 

3e zondag van Advent 

Gaudete 

 

zaterdag 11 december 2021  15.30 uur 

 

 

kleur:   paars (roze) 

 

voorganger:  pastoor Erna Peijnenburg 

pianist:  Anita Vos 

 
 

afkondigingen 
 

wij gaan staan 

openingslied 'Kom tot ons de wereld wacht'   OKG566 

 
 

2. Kind dat uit uw kamer klein 

    als des hemels zonneschijn 

    op de aarde wordt gesteld, 

    gaat uw weg zoals een held. 

3. Gij daalt van de Vader neer, 

    tot de Vader keert Gij weer, 

    die de hel zijt doorgegaan 

    en hemelwaarts opgestaan. 

 

inleiding 

voorg:  Genade zij u en vrede van God onze Vader, 

van Jezus Christus, de Heer en van de heilige Geest. 

allen:  amen 

voorg:  Ik zal opgaan tot het altaar Gods, 

allen:  tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult. 
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schuldbelijdenis 

voorg:  † Onze hulp is in de Naam van de Heer,  

allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 

voorg: Laten wij onze schuld belijden in vertrouwen op Gods barmhartigheid 

allen: Voor U belijden wij, almachtige God 

voor heel uw kerk en voor elkaar 

dat wij gezondigd hebben in gedachte, woord en daad 

in het kwade, dat wij gedaan hebben 

en in het goede dat wij hebben nagelaten. 

Ontferm U over ons, vergeef ons onze zonden, 

en geef dat wij U mogen dienen; 

vernieuw daartoe ons leven door Christus, onze Heer. 

voorg:  De almachtige en barmhartige God zij ons genadig,  

 vergeve onze zonden en geleide ons tot het eeuwig leven. 

allen:  Amen 
 

Kyrie eleison                 Catja Vos 

 
wij gaan  zitten 
 

gebed van de dag 

voorg: de Heer zij met u 

 
allen: 

 
voorg: Laat ons bidden….. 

 
allen: 

 
 

eerste schriftlezing Sefanja 3 : 14-20      Lectionarium blz. 358 
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tussenzang  'Ostende nobis'   3x         Taizé 

 
Toon ons. Heer, uw erbarmen. Amen. Kom Heer!  Psalm 85:8 

 

tweede schriftlezing Filippenzen 4 : 4-9     Lectionarium blz. 358 

 

wij gaan staan 

halleluja        OKG444 

 
 

1x allen 
 

 
voorg. 

 

 

 
allen 

 

 
voorg. 

 

 
 

allen 

 
 

Evangelielezing Lucas 3 : 7-18       Lectionarium blz. 359 

voorg:  De Heer zij met u  

allen:  en met uw geest  

voorg:  lezing uit het heilig evangelie volgens Lucas 

allen:  U, Heer, zij glorie  
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acclamatie op het Evangelie 'Wait for the Lord'       Taizé 

 
Zie uit naar God, Hij is nabij. Zie uit naar God: sta op, houd moed! 

 

prediking 

 

meditatieve muziek en/of stilte 
 

geloofsbelijdenis  wij gaan staan 

Ik geloof in één God. 

de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde, 

van alle zichtbare en onzichtbare 

dingen. 

En in één Heer, Jezus Christus,  

de eniggeboren Zoon van God; 

uit de Vader geboren voor alle 

eeuwen.  

God van God, licht van licht, 

waarachtig God van de waarachtige 

God;  

geboren en niet gemaakt; 

één van wezen met de Vader; 

door wie alles gemaakt is. 

Die om ons mensen en tot onze 

zaligheid uit de hemel is 

nedergedaald en het vlees heeft 

aangenomen door de heilige Geest 

uit de maagd Maria. 

En hij is mens geworden.  

Hij is ook voor ons gekruisigd 

onder Pontius Pilatus; 

hij heeft geleden en is begraven. 

En ten derden dage is hij verrezen  

volgens de schrifturen. 

Hij is opgeklommen ten hemel 

en zit aan de rechterhand des Vaders.  

Hij zal wederkomen met heerlijkheid 

om te oordelen levenden en doden;  

wiens rijk geen einde hebben zal. 

En in de heilige Geest, 

die Heer is en het leven geeft; 

die uit de Vader voortkomt; 

die met de Vader en de Zoon  

tezamen aangebeden 

en mede verheerlijkt wordt; 

die gesproken heeft door de profeten. 

Ik geloof één heilige, katholieke 

en apostolische kerk. 

Ik belijd één doop tot vergeving der 

zonden.  

Ik verwacht de verrijzenis der doden 

en het eeuwige leven. Amen



voorbeden 

Laat ons in vrede bidden tot de Heer onze God.       IONA 
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de laatste voorbede bevat een uitnodiging tot persoonlijk gebed, waartoe 

enige stilte in acht genomen wordt. Hierna volgt het slotgebed.  

allen:  amen 

 

vredegroet 

voorg: De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, 

zal uw harten en gedachten bewaren in Jezus Christus, onze Heer. 

 
allen: 

 
voorg: Geeft elkaar de vrede! 

wij gaan zitten 

 

opdracht van de gaven 

inzameling van de gaven 

aan de altaartafel worden brood en wijn in gereedheid gebracht 

 

 

gezang bij de opdracht van de gaven 

   'Kwam van Gods wege'   OKG536 
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2. Zo staat geschreven: de heuvel moet geslecht, 

 geen kwaad mag zijn bedreven, maak alle paden recht. 

 Zo staat geschreven: maak alle paden recht. 
 

5. Doper, wat moeten wij doen totdat Hij komt? 

 ‘In hoop en vrees doet boete, gelooft in zijn verbond.’ 

    Doper, wat moeten wij doen totdat Hij komt? 
 

6. ‘Deelt met elkander het brood van alledag, 

 opdat in u de ander Gods heil aanschouwen mag.’ 

 Deelt met elkander het brood van deze dag. 
 

gebed 

voorg:  Bidt, broeders en zusters, dat onze offerande aanvaard mag worden  

door God, de almachtige Vader. 

allen:  De Heer neme de offerande aan uit uw handen, 

tot lof en eer van zijn Naam, tot heil van ons 

en van zijn gehele heilige kerk. 

voorg: Amen  
 

gebed over de gaven 

voorg: … 

allen:  amen 

 

Eucharistisch gebed nr. 11   wij gaan staan 
 

voorg: De Heer zij met u 

 
allen: 

 
voorg: Opwaarts de harten 
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allen:  
voorg: Brengen wij onze dank aan de Heer, onze God 

 
allen:  
 

prefatie 
 

Heilig                  Catja Vos 

 
wij gaan zitten 

Tot U verheffen wij ons hart, 

tot U, allerhoogste, heilige God. 

Wij brengen U dank, 

aanvaard deze woorden, 

wil ons bewaren, hoor ons gebed. 

 

Gij die ons komt bevrijden, 

die ruimte maakt voor mensen, 



 8

en het licht van de zon doet opgaan 

over goeden en kwaden,  

Gij hebt ons de aarde in handen 

gegeven, Gij hebt ons geschapen,  

man en vrouw, mens en mens,  

schouder aan schouder, 

om te leven in zorg en moeite,  

in leed en liefde naar U toe. 
 

Gezegend zijt Gij, 

de God van de machten, 

en gezegend is hij die komt in uw 

Naam, Jezus Christus, uw Zoon in 

deze wereld, die onze herder is tot in 

de dood, die ons voorbeeld is, van 

dag tot dag,  

opdat wij doen wat hij gedaan heeft,  

opdat wij nieuwe mensen worden,  

brood en vrede voor elkaar. 
 

Wij danken U omwille van hem 

die in de nacht voor zijn lijden en 

dood alles volbracht heeft, 

liefde geworden is, 

die ons brood 

in zijn hand heeft genomen 

en het gebroken heeft, 

en aan zijn vrienden uitgedeeld 

met de woorden: 

Neemt en eet, mijn lichaam voor u,  

doet dit tot mijn gedachtenis. 
 

En zo nam hij ook de beker, 

sprak een dankgebed uit en zei: 

Dit is het nieuwe verbond in mijn 

bloed,  

dat voor u allen wordt vergoten 

tot vergeving van uw zonden. 
 

Telkens als gij hiervan drinkt 

zult gij het doen tot mijn 

gedachtenis. 
 

Daarom zijn wij, door U geroepen  

en door uw evangelie geraakt,  

tot hier gekomen, Heer onze God. 

Daarom stellen wij dit teken 

van ons geloof: 

verkondigen zijn dood 

totdat hij komt, 

en getuigen van zijn leven: 

dat hij is opgewekt door U,  

eerstgeborene, nieuwe schepping, 

in U verheerlijkt, in U verborgen. 

Laat ons nu delen in zijn leven, 

zend uw Geest over ons uit, 

houd ons gaande, God, geef ons 

hoop,  

laat het toch zichtbaar zijn in uw 

kerk dat Gij niet zijt een God van 

doden, en beschaam ons vertrouwen 

niet, wees geloofwaardig, 

geef ons de vrede. 
 

Door Jezus Christus,  

met hem en in hem  

zijn wij uw mensen,  

zijt Gij onze Vader, 

nu en tot in eeuwigheid.

 
allen: 
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gebed van de Heer          Valkestijn/Korsakov 
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het breken van het brood               Catja Vos 

 
Communie 

voorg:  Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam 

allen:  Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, 

maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.  (3x) 
 

Tot de heilige communie zijn allen genodigd, die gedoopt zijn,  

in hun kerkgemeenschap deelnemen aan de tafel van de Heer en met ons 

zijn tegenwoordigheid willen vieren.  

 

nadat iedereen ter communie is geweest, gaan wij zitten 

stilte 

 

lied bij de communie 'Als tussen licht en donker'      ZJ116 
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2. Die lange nacht, die winter doorstaan wij met geduld; 

wij leven ongehinderd, de dagen zijn vervuld, 

Gij hebt het woord volbracht, dat feilloos staat geschreven 

en keert niet ijdel weder. Uw licht komt na de nacht! 

 

3. O hemellichaam, Jezus dat ieder mens verlicht, 

wij staan in U te lezen, Gij zijt ons vergezicht. 

De dageraad breekt aan, uw komst is niet te keren, 

wil ons de eenvoud leren, leer ons uw toekomst aan! 

  

gebed na de communie 

wij gaan staan 

 

voorg: de Heer zij met u 

 
allen: 

 
voorg: Laat ons bidden……. 

 
allen: 

 
 

Looft en dankt  nr. 5 

 
v: 

 

 
allen: 

 
 

zegen 

 

slotzang 'Nu daagt het in het oosten'    OKG568 
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2.  De duisternis gaat wijken van de eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht. 

 

3. Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten begroeten 't morgenrood. 

 

 

 

 
De Oud-Katholieke Statie 

van de Heilige Elia  
De Ronde Venen 

vieringen  komende tijd: 

 

  vrijdag  24 december 15.30 uur Kerstnacht 

zaterdag    8 januari     19.00 uur 

zaterdag  22 januari     19.00 uur 

zaterdag    5 februari    19.00 uur 

zaterdag  19 februari    19.00 uur 

woensdag  2 maart        19.00 uur Aswoensdag 

  

 

Wilt u ons financieel steunen? Wij zijn een gemeenschap in opbouw. 

ING Bankrekeningnummer: IBAN: NL40 INGB 0008 4276 30  
t.n.v. Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde Venen  

website: derondevenen.okkn.nl 
 

afspraken voor pastoraal gesprek/huisbezoek 

Pastoor Erna Peijnenburg  

 06-22131765, erna.peijnenburg@okkn.nl 
 

gebedsintenties en adressen voor de bloemen  graag opgeven bij:  

Mariëtte Fakkeldij, Wipmolen 45, 3642 AD Mijdrecht 

 06-83239427, secretaris@derondevenen.okkn.nl 

 

  

 
deze liturgie is alleen voor gebruik in de genoemde viering. 

geheel of gedeeltelijk kopiëren en/of publiceren is niet toegestaan. 


