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Welkom &Inleiding 
… … … 
Uit de woorden van de profeet Jesaja en Johannes de Doper klinken ook voor ons 
vandaag nog steeds als woorden recht uit het hart.  
Het woord van de profeet staat te gebeuren. 
Dromen komen langzaam uit.  Hopen is een stap vooruit.  
Advent. Tijd om een hart onder de riem te steken, 
tijd van God,  tijd voor mensen. 
God trekt het zich aan... opdat ieder de meet kan halen.  

“Die wij verwachten, zal komen om te bevrijden”, 
“Effen een pad voor de Heer!”  

Lezing uit Jesaja 

De stem van de profeet roept: 
“`Baan de Heer een weg in de woestijn,  
in het dorre land een rechte baan voor onze God.   
Elk dal moet worden opgehoogd,  
en elke berg en heuvel afgegraven;  
oneffen plekken moeten vlak gemaakt worden  
en ruige gronden worden vrijgelegd.   
De glorie van de Heer zal zich openbaren,  
en alle mensen zullen haar eenparig zien.  
Zo spreekt de Heer.’ 

Klim op een hoge berg, met uw boodschap van vreugde,  
verhef met kracht uw stem, bode van vreugde,  
verhef ze, en wees niet bevreesd.  
Zeg tot allen die het horen willen:  
`Hier is uw God.'   

Als een herder zal Hij zijn kudde weiden;  
in zijn arm brengt Hij de lammeren samen  
en draagt ze aan zijn borst  
terwijl Hij de ooien voortleidt.  



Bezinning 

Krom is onze samenleving. 
Krom van zinnen en gedachten, tegensputterend, geweldig, vaak onrechtvaardig. Geen 
plaats voor de kleinen, 
voor de zwakken en gekwetsten. 
Krom lijkt het pad van de mensen. 
Recht willen we de wereld. 
Rechtvaardig en oprecht. 
Vechtend, bewust en overtuigend. 
Met ruimte voor kinderen, 
rechten voor vrouwen. 
Recht is de hoop van de mensen.  
Wat krom is maakt Hij recht,  
gebrokenen richt Hij weer op;  
ontheemden zijn Zijn vrienden  
en kleinen maakt Hij groot.  
De wereld vertrouwen wij toe 
aan deze nieuwe verwachtingstijd.  

Adventslied: Al wie dolend in het duister 

Gebed 

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.  
Want 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.  
Door Christus onze Heer.  
Amen.  



Lezing uit Jesaja 

De Profeet zegt : 
“God, de Heer, heeft mij gezalfd,  
Ik ben van zijn Geest vervuld.  
Hij heeft mij gezonden  
om aan de armen de blijde boodschap te brengen,  
om de gebrokenen van hart te genezen,  
om de gevangenen vrijlating te melden, 
om geboeiden vrijheid te schenken, 
om een jaar af te kondigen 
waarin de Heer zijn goedheid gaat tonen. 

Ik juich en jubel van vreugde  
om wat de Heer, mijn God, gedaan heeft.  
Hij trok mij het kleed van redding aan  
en bekleedde mij met de mantel van heil .  

Zoals een bruidegom een erekrans draagt  
en de bruid zich mooi maakt met haar sieraden,  
zo heeft de Heer mij gekroond .  
Zoals de aarde vruchten voortbrengt  
en de tuin het zaad laat opschieten,  
zo laat de Heer heil openbloeien. 
Zijn roem zal zich ontvouwen voor het oog van alle volken.”  

Lied: Er komen stromen van zegen 

Bezinning  

Advent vieren,  
is hoopvol zijn. 

Het loopt als een rode draad  
doorheen de oude verhalen 
die in de bijbel opgetekend staan:  
dat dood en duister nooit 
het laatste woord hebben. 
Angst en onmacht evenmin.  



Dat leven goed kan worden 
en vrede bereikbaar is. 
Dat ieder mens rechtop kan komen  
om beeld van Liefde te zijn.  

De droom van elke mens  
die in de loop der eeuwen een belofte werd 
waar God zelf borg voor staat.  
Tot op vandaag 
zet die belofte  
mensen in beweging.  

Geen duister, of wij zien een lichtpunt.  
Geen vastgeroeste situatie, of wij vinden wel een uitweg.  

Klaar en helder 
zien wij de werkelijkheid onder ogen,  
maar leggen ons zeker niet neer bij de feiten.  
wij zijn mensen die blijven hopen, 
gaandeweg.  
Want wij weten van beter.  

Evangelielezing Lc 1, 26-37 

In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden  
naar een stad in Galilea, met de naam Nazaret,  
naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef,  
die uit het huis van David stamde;  
haar naam was Maria.  

De engel trad bij Maria binnen en zei:  
‘Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’  
Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei  
en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had.  
Maar de engel zei:  
‘Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God.  
U zult zwanger worden en een zoon baren,  
die u de naam Jezus moet geven.  
Hij zal een groot man zijn,  
en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.  



Maar hoe moet dat dan?’ zei Maria tegen de engel.  
‘Ik heb geen omgang met een man.’  
De engel antwoordde haar:  
‘Heilige Geest zal op u komen  
en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken.  
Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God.  

Toen zei Maria: ‘Ik ben de dienares van de Heer;  
laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’ 

Lofzang van Maria 

Bezinning  

Advent is leren wachten, samen met Maria 
wachten op het feest van Gods geboorte in ons leven,  
en de tijd nemen om je voor te bereiden. 

Advent is wachten 
tot het goede woord kan gesproken worden. 
wachten en zwijgen wanneer het nog te vroeg is,  
wachten tot de dageraad de nacht aflost. 

Advent is wachten zoals God wacht 
op de keuze van de mens voor Hem. 

Het is durven vertrouwen,  
vertrouwen dat God 
aan de kant van de mensen staat,  
vertrouwen dat de toekomst 
meer inhoudt dan het verleden,  
vertrouwen dat het kleinste teken  
een belofte inhoudt. 



Gebed 

Heer, 
Gij noemt ons uw volk op weg. 
We zijn moe, we wankelen. 
We zijn bang dat de toekomst ons ontglipt,  
dat we weldra niets meer betekenen. 

Kom naar ons toe. 
Neem angst en nodeloze zorg van ons weg.  
Maak ons vrij. 
Leer ons wat vertrouwen is. 
Help ons hoopvol wachten. 

Kom naar ons toe. 
Wees Gij onze toekomst. 
Roep ons weer samen. 
Spreek uw woord dat adem geeft.  
Deel uw brood dat leven doet. 

Roep ons wakker. 
Houd ons waakzaam. 
Maak uw trouw in ons zichtbaar.  
Dat uw Geest in ons eindeloos bidt:  
kom, Heer Jezus, kom. 

Zegeningsmoment 

Warmte, licht, geborgenheid,  
Advent, gaat ons allen aan; 
Kerstmis dat leeft diep in ons:  

Moge onze Liefdevolle en Barmhartige God  
u daartoe zegenen en behoeden: 
de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  
Amen. 

Rorate Caeli 


