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Gebedsviering zondag 10 december 2017; 

2e zondag van de advent 

 
 

 

 

Thema: Een plaats om in stilte te zijn 
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Vooraf: instrumentaal 

 

Welkom 

 

Elke dag maken we keuzes.  

Vandaag hebben we gekozen om hier te zijn.  

Welkom hier in de synagoge, om samen te zoeken naar wat 

we waardevol vinden in ons leven.  

Hopelijk lukt het ons, in deze adventstijd om alle 

beslommeringen achter ons te laten en ons hart te openen 

voor elkaar en voor het Woord van God.  

We openen dit samenzijn met het teken van het kruis…+ 

 

Openingslied: Wees hier aanwezig 

 

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 

Dat ik U horen mag met hart en ziel. 

 

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden 

 

Woord ons gegeven, God in ons midden, 

toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 

Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 

Zie ons gedoog ons, laat ons niet vallen. 

 

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden 

 

Dat wij niet leven, gevangen in leegte. 

Dat wij niet vallen terug in het stof. 

Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
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Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden 

 

Dat wij U horen, dat wij U leven. 

Mensen voor mensen, alles voor allen. 

Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden 

 

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 

Dat ik U horen mag met hart en ziel. 

 

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden 

 

Ontsteken van de tweede adventskaars 

Zal eens de dag komen, 

dat de tocht is volbracht? 

Zal er eens een stad van vrede zijn, 

zonder armen en rijken? 

Zal er een eind komen aan het zwerven 

van zoveel vluchtelingen? 

Het is niet te geloven! 

Eeuwige, 

vernieuw onze hoop 

door liederen en verhalen. 

Raak ieder van ons, 

zodat uw geest in ons kan zijn. 

Mensen op weg, twijfelaars, zoekers en dromers, 
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geborgen in uw geheim. 

 

Om elkaar te bemoedigen,  

de vlam van de hoop onder ons brandend te houden, 

Ontsteken wij de tweede kaars. 

 

Acclamatie: Als alles duister is… 

 

Inleiding 

 

Van tijd tot tijd eens even stil zijn  

-je weet wel, voor de broodnodige concentratie- is geen 

overbodige luxe.  

Nu, vandaag, op de tweede adventszondag werpen de 

lezingen uit de Bijbel licht op het grote belang van het daarbij 

tevens zo nu en dan bewust vertoeven op plaatsen waar we in 

stilte kunnen zijn.  

Daarom luidt ons thema dit keer: Een plaats om in stilte te 

zijn. 

 

Toelichting van het symbool 

 

Een stilte kan bedreigend,  

maar kan ook heel fijn zijn.  

Dat stilte weldadig kan zijn, hebben we al meerdere keren 

ervaren bij onze vieringen zoals we die hier in onze 

gemeenschap inmiddels al geruime tijd vorm geven.  

Als symbool van die stilte hebben we op de voorkant van uw 

boekje dit plaatje neergezet.  
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Mogen we er de stilte ervan op ons laten inwerken.  

 

Verstilling 

 

Meditatie 

 

Durven we de stilte aan? 

Die vraag stellen is echt niet overbodig. 

Maar áls het lukt, als we de stilte aandurven en als deze zelfs 

regelmatig de kans krijgt, dan kunnen we er heel gelukkig 

mee zijn. 

Op een of andere manier voegt het iets toe. 

Wat precies, is moeilijk te verwoorden; het heeft iets met 

verruiming te maken. 

En verruiming ontspant, geeft nieuwe energie. 

Het is alsof God daardoor  ’n stuk gemakkelijker bij je binnen 

kan komen. 

Proberen we voor een moment naar die plaats in onszelf te 

gaan, naar dat stiltekappeltje zeg maar, waar het zó stil is, dat 

we er ons hart, het léven, God horen kloppen. 

 

Verstilling 

 

Meditatie 

 

God, Mozes hoort U in het stille ruisen van een zachte bries. 

Ik merk ook dat ik volledig bij U kan zijn als ik stil ben. 

Stilte geeft een gevoel van leegte, een aangename leegte. 

Het lijkt wel een leegte die tegelijk ook vol is, vol van 

toewijding, van aandacht. 
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God, in de stilte voel ik een ‘over en weer’ van U naar mij, 

van mij naar U. 

Wat goed is dat! Het vernieuwt me. 

U enerveert me, geeft me een nieuwe, onbevangen kijk op 

wat me te doen staat. 

Bedankt voor de stilte. Stilte is iets heiligs. 

Het kan niet anders, God, of U moet de stilte bedacht hebben 

als één van de mooiste geschenken voor de mens. 

We willen graag zingen over U, Stem die de stilte niet 

breekt… 

 

Lied: Niet als een storm als een vloed    

 

Niet als een storm, als een vloed, 

niet als een bijl aan de wortel 

komen de woorden van God, 

niet als een schot in het hart. (2x) 

 

Maar als een glimp van de zon, 

een groene twijg in de winter, 

dorstig en hard deze grond – 

zo is het koninkrijk Gods. 

 

Stem die de stilte niet breekt, 

woord als een knecht in de wereld, 

naam zonder klank zonder macht, 

vreemdeling zonder geslacht. 

 

Kinderen, armen van geest, 

mensen gelouterd tot vrede, 
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horen de naam in hun hart, 

dragen het woord in hun vlees. 

 

Blinden herkennen de hand, 

dovemansoren verstaan Hem. 

Zalig de man die gelooft,  

zalig de vrouw aan de bron. 

 

Niet in het graf van voorbij, 

niet in een tempel van dromen, 

hier in ons midden is Hij, 

hier in de schaduw der hoop. 

 

Hier in dit stervend bestaan 

wordt Hij voor ons geloofwaardig, 

worden wij mensen van God, 

liefde op leven en dood. 

 

Gebed 

 

God van hemel en aarde, 

onvoorstelbaar grote ruimte in wie wij mogen leven, 

wat is het toch een wonder dat U, 

zó ontzaglijk grote God, 

een plaats hebt ingeruimd , 

nota bene midden in Uw hart, 

voor ons, kleine mensen. 

Wij bidden U, lieve God, 

dat U niet moe wordt ons levenslang te stimuleren naar 

plaatsen te gaan waar we in stilte kunnen zijn en U kunnen 
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ontmoeten. 

Wij vragen het U in naam van Jezus.  

Amen. 

Eerste lezing: Uit de profeet Baruch, 5, 1-9. 
 

Jeruzalem, leg uw kleed van rouw en ellende af en 

bekleed u voor immer met Gods heerlijke schoonheid. 

Sla de mantel van Gods gerechtigheid om, zet op uw 

hoofd de schitterende kroon van de Eeuwige.  

Want God wil uw luister laten zien overal op aarde.  

Voor eeuwig geeft God u de naam 'Vrede door 

gerechtigheid' en 'Glorie door vroomheid'.  

Op, Jeruzalem, ga op de hoogte staan en kijk uit naar het 

oosten: daar zijn uw kinderen weer samen op het woord 

van de Heilige, van zonsopgang tot zonsondergang.  

Zij zijn blij nu God weer aan hen denkt.  

Te voet gingen zij van u heen, weggesleept door de 

vijand, maar eervol brengt God hen terug, gedragen als 

op een koningstroon.  

God beval alle hoge bergen en eeuwige heuvels te 

slechten en de dalen op te vullen, zodat het hele land een 

effen vlakte wordt en Israël veilig optrekt onder de glorie 

van God.  

Ook de bossen en alle geurige bomen geven schaduw aan 

Israël op Gods bevel.  

Want God leidt het jubelende Israël in zijn heerlijk licht; 

met zijn barmhartigheid zal Hij hen omgeven én met zijn 

gerechtigheid. 
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Luisterlied: Het volk dat in duisternis gaat 

 

Tweede lezing 

 

Er kwam een reactie van monniken die streefden naar 

een uitzuivering van het kloosterleven door terug te 

keren naar de bron ervan: het kluizenaarsleven. 

In het kluizenaarsleven vonden zij de waarden terug die 

volgens hen wezenlijk waren voor het ‘godgewijde’ 

leven: eenzaamheid, afgescheidenheid van de wereld, 

soberheid en armoede. (…) 

Uit deze zoektocht kwamen in de elfde eeuw nieuwe 

kloosterorden voort. 

De orde die het duidelijkst de sporen van het 

kluizenaarsideaal draagt, is die van de kartuizers. 

Zij ontstond uit een kluizenaarsgemeenschap die 

door….Bruno…..gesticht werd in het dal van la 

Chartreuse (vandaar de naam kartuizers) bij Grenoble. 

De kartuizers bewonen ieder een eigen cel… 

In hun leven blijft een sterke nadruk op stilte, 

eenzaamheid en inkeer liggen. 

Zij vormen nog steeds de strengste vorm van 

kloosterleven die de westerse kerk kent. 

 

Tussenzang: De nacht loopt ten einde  
 

Refrein: De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij.  

 

Het volk dat woont in duisternis zal weten wie zijn 
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heiland is.  

Onverwacht komt van heinde en ver de mensenzoon, de 

morgenster (refrein)  

 

Tekens aan sterren, zon en maan, hoe zal de aarde dat 

bestaan?  

Zo spreekt de Heer: verheft u vrij want uw verlossing is 

nabij. (refrein)  

 

Wanneer de zee bespringt uw land en slaat u ’t leven uit 

de hand, weet in uw angst en stervenspijn: uw dood zal 

niet voor eeuwig zijn. (refrein)  

 

Ziet naar de boom, die leeg en naakt in weer en wind te 

schudden staat; de lente komt, een twijg ontspruit, zijn 

oude takken lopen uit. (refrein)  

 

Een twijgje, weerloos en ontdaan, -zonder gestalte, 

zonder naam.  

Maar wie gelooft verstaat het wel. Dat twijgje heet: 

Emmanuel. (refrein)  

 

Die naam zal ons ten leven zijn. Een zoon zal ons 

gegeven zijn.  

Opent uw poorten metterdaad dat uw Verlosser 

binnengaat (refrein) 
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Inleiding op het Evangelie  

 

Het evangelie heet goed nieuws, blijde boodschap, voor 

mensen van alle tijden.  

Het evangelie kan alleen goed nieuws worden voor 

mensen van nu, als mensen van nu – net als toen – de 

handen in elkaar slaan en beginnen dat evangelie te doen. 

al was het maar datgene wat ze er nu al van begrijpen. 
 

Evangelie   

 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Lucas, 3, 1-6. 
 

Het gebeurde in het vijftiende regeringsjaar van keizer 

Tiberius: Pontius Pilatus was landvoogd van Judea; 

Herodes gouverneur van Galilea; zijn broer Filippus 

gouverneur van het gewest Iturea en Trachonitis, en 

Lysanias gouverneur van Abilene; Annas en Kajafas 

bekleedden het hogepriesterschap.  

Toen kwam het woord van God over Johannes, zoon van 

Zacharias, die in de woestijn verbleef.  

Hij begon op te treden in heel de Jordaanstreek en een 

doopsel van bekering te preken tot vergeving van 

zonden, volgens de profetie die geschreven staat in het 

boek van Jesaja: Een stem roept in de woestijn: Bereidt 

de weg van de Heer, maakt zijn paden recht.  

Elk dal moet gevuld, elke berg of heuvel geslecht 

worden; de kronkelpaden moeten recht, de ruwe wegen 
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effen worden.  

Heel de mensheid zal Gods redding zien. 

 

Overweging 

 

Luisterlied: Kom stilte 

 

Woorden van geloof 

 

V. Wij geloven in het verhaal van God met de mensen.  

 

A. Dat Hij ons tot leven riep, dat Hij ons bestemde tot 

elkaars geluk en tot vrede.  
 

V. Wij geloven in een wereld zonder grenzen, In mensen 

die samen op weg gaan.  

 

A. Wij geloven in de open hand van mensen, die elkaar 

groeten met handen vol vrede, die in goed vertrouwen 

elkaar tot vrede willen zijn.  

 

V. Wij geloven in de ogen van de mensen, wereldwijd, 

Die elkaar bevestigen en bemoedigen.  

 

A. Wij geloven in de goedheid van de mensen, die 

elkaar de ruimte geven om vrije en gelukkige mensen te 

worden.  

 

V. Wij geloven in de hand die deelt, in het woord dat 
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vrijspreekt, In de liefde die in mensen is neergelegd, 

opdat wij elkaars bondgenoten worden, op weg naar 

morgen.  

 

A. Wij geloven in God met ons, die mensen voorgaat, 

En die met ons meegaat in één van ons, Jezus Christus.  

 

V. Wij geloven dat Hij zal voltooien wat Hij in mensen 

begonnen is, wij godsvolk wereldwijd en Hij God met 

ons.  

 

A. Wij geloven in de toekomst die ons wordt toegezegd, 

Nieuwe hemel, nieuwe aarde, tranen gedroogd en de 

dood voorbij, Want zie : Hij maakt alles nieuw;  

Amen 

 

Intenties/Gedachteniskaars 

 

Wij denken aan onze overledenen.  

Wij denken aan allen van wie we afscheid moesten 

nemen en die we nog altijd missen.  

Laat de vlam van deze kaars een symbool zijn van ons 

geloof dat we over de dood heen in liefde met elkaar 

verbonden blijven. 

 

Verstilling. 

 

Intenties… 
. 
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Onze Vader/wees gegroet  

 

Geen actie zonder ons licht op te steken bij God, zonder 

ons oor te luister te leggen bij Hem, zonder ons in gebed 

te richten op Degene die we mogen noemen: 

 

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 

 

Wees gegroet… 
 

Vredeswens 

 

Laten we bidden om de vrede die we zo hard nodig hebben, 

met ontzag voor de Heer en vol vertrouwen.  

Want de Heer heeft zelf ons zijn vrede beloofd.  

‘ Vrede laat ik jullie na, mijn vrede geef ik jullie’, heeft Hij 

immers gezegd.  

Daarom bidden wij:  
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Vrede geef ik als de ander door mijn toedoen beseft van 

waarde te zijn. 

Vrede ontvang ik als de ander mij het besef geeft dat ik 

waardevol ben.  

Geef en ontvang de vrede in Christus’ Naam  

Dat we gevend en ontvangend herkennen dat God onder 

ons aanwezig is. 

 

Zijn vrede geven we door aan elkaar:  De vrede van Christus 

 

Vredeslied: Geef vrede (Sela) 

 

Slotgedachte 

Maken we het in de komende week 

zo nu en dan eens bewust stil.. 

Wie weet dat we zelfs zulke momenten van stilte 

ingebouwd krijgen in het ritme van onze dag in deze  

adventstijd op weg naar Kerstmis 

Collecte 

Mededelingen 

 

Zegenbede  

 

Gaan we dan uiteen en moge dit uur van stilte ons goed 

gedaan hebben! 

Gaan we uiteen; 
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Mogen we de zegen ontvangen van de Algoede God: Vader, 

+ Zoon en heilige Geest.  

Amen  

 

Slotlied: Nu daagt het in het Oosten  

 

Nu daagt het in het oosten,  

het licht schijnt overal:  

Hij komt de volken troosten,  

die eeuwig heersen zal.  

 

De duisternis gaat wijken  

van d’ eeuwenlange nacht.  

Een nieuwe dag gaat prijken  

met ongekende pracht.  

 

De zonne, voor wier stralen  

het nacht’lijk duister zwicht,  

en die zal zegepralen,  

 

is Christus ’t eeuwig licht! 

 

 

 

 
Graag zien wij u terug op Kerstavond om 19.00 uur in de oude kerk 


