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Woestijn en steppe zullen zich verheugen, jubelen en bloeien de 
dorre vlakte. Pronken zal zij met lelies, van blijdschap jubelen en 
juichen. Jesaja 35 
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Welkom 
 
GvL 513 Omdat Hij niet ver wou zijn 
Overal nabij is Hij maar geen mens herkent Hem 
 
Openingsgebed 
Goede God, 
het is Uw stem, die ons uitnodigt, 
het is uw liefde die ons hier bijeen heeft gebracht. 
Zegen dit samenzijn,  
waarin wij U vragen ons te behoeden  
voor liefdeloosheid en onverschilligheid. 
Wek in ons het geloof in een betere wereld, 
waarin ieder zich mag thuis voelen. 
Dat vragen wij U in naam van Jezus, 
die leeft en leven geeft. Amen. 
 
Ontsteken wij het derde Licht van Advent. Gedenken wij in stilte en 
dankbaarheid hen die ons zijn voorgegaan op weg naar het eeuwige 
licht. 

 
 
Pie Jesu Domine, 
Dona eis requiem. (×2)  
Pie Jesu Domine, 
Dona eis requiem sempiternam 

Barmhartige Jezus, die wegneemt de 
zonden der wereld, Heer, geef hen rust. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 
wereld, Heer, geef hen eeuwige rust. 
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Wij bidden samen bij het openen van de H. Schrift 
Gij die de geringen verheft, 
zie ons hier in stilte verzameld, 
alles verwachtend van U. 
Richt ons op uit sleur en alledaagsheid. 
Wek ons met uw woord, 
raak ons met uw liefde 
en maak ons nieuw in Jezus, uw Zoon, 
die leven doet en leven geeft 
tot in eeuwigheid. Amen 
 
Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja, 35, 1-6a, 10. 
Zo spreekt de Heer: Woestijn en steppe zullen zich verheugen, 
jubelen en bloeien de dorre vlakte. Pronken zal zij met lelies, van 
blijdschap jubelen en juichen. De glorie van de Libanon valt haar 
ten deel, de luister van Karmel en Sjaron. Zij zullen de glorie van 
de Heer aanschouwen, de luister van onze God. Maak slappe 
handen sterk, geef kracht aan knikkende knieën. Spreek tot allen 
die de moed verloren hebben: Vat moed en vrees niet: Uw God 
komt om de wraak te voltrekken, God komt om te vergelden en 
om u te redden. Dan gaan de ogen van de blinden weer open en 
zullen de oren van de doven geopend worden. De lamme zal 
springen als een hert en jubelen zal de tong van de stomme. Die 
door de Heer verlost zijn, zullen weer terugkeren. Jubelend komen 
zij naar Sion, hun hoofden omgeven met eeuwige vreugde. Zij 
zullen vreugde verkrijgen en blijdschap, en pijn en gejammer 
nemen de vlucht. 
 
Tussenzang: GvL Ps. 146  
Hij die recht doet aan de verdrukten 
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Tweede lezing: Uit Jakobus 5 
Hebt geduld tot de komst van de Heer. De boer die uitziet naar de 
heerlijke vrucht van zijn land, kan alleen maar geduldig wachten, 
totdat de winter- en voorjaarsregens gevallen zijn. Ook gij moet 
geduldig zijn en moedig, want de komst van de Heer is nabij. 
Broeders en zusters, neemt een voorbeeld aan de lijdzaamheid en 
het geduld van de profeten, die gesproken hebben in de naam van 
de Heer. 
 
GvL 639 Licht en Stem 
 
Uit het heilig Evangelie volgens Matteüs 11, 2-11. 
In die tijd hoorde Johannes in de 
gevangenis over de werken van de 
Christus en hij liet Hem door zijn 
leerlingen de vraag stellen: Zijt Gij 
de komende, of hebben wij een 
ander te verwachten? Jezus 
antwoordde hun: Gaat aan 
Johannes zeggen wat gij hoort en 
ziet: blinden zien en lammen 
lopen, melaatsen genezen en 
doven horen, doden staan op en 
aan armen wordt de Blijde 
Boodschap verkondigd. Gelukkig is 
hij die aan Mij geen aanstoot 

neemt. Toen zij vertrokken waren, 
begon Jezus tot de menigte te 
spreken over Johannes: Waar zijt 
gij in de woestijn naar gaan zien? Naar een riethalm door de wind 
bewogen? Waar zijt gij dan wél naar gaan zien? Naar iemand in 
verfijnde kleding? Die verfijnde kleding dragen zijn te vinden in de 
paleizen der koningen.  

Johannes de Doper 
Rogier van de Weyden 1399 - 1464 
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Waartoe zijt gij dan uitgetrokken? Om een profeet te zien? 
lnderdaad, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet! Hij is het over wie 
geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor U uit die de weg 
voor uw komst zal bereiden. Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit 
vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan 
Johannes de Doper. Niettemin is de kleinste in het Rijk der 
hemelen groter dan hij. 

 
Overweging 
 
GvL 843 Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant iustum 
 
Geloofsbelijdenis samen 
Ik geloof in God, 
die liefde is, 
begin en einde van al wat is, 
die niemand laat vallen. 
 
Ik geloof in Jezus, 
kind van mensen, 
Zoon van God, 
een en al liefde 
tot het uiterste toe. 
Hij wijst mij de weg 
trekt met mij mee. 
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Ik geloof in de Geest 
die zoekt naar mensen 
die vertrouwen op God, 
die mensen verwarmt en inspireert, 
en aanzet tot liefde 
groter dan hun hart. 
 
Ik geloof in mensen 
die in Zijn Naam 
openlijk of in stilte 
doen wat gedaan moet worden, 
die samen kerk willen zijn 
in de geest van het evangelie. 
 
Ik geloof in het leven 
dat achter onze grenzen 
vrede en rust vindt bij God, 
die het draagt en zal voltooien. 
Want Gods liefde, 
Gods barmhartigheid en trouw  
zijn eindeloos groot. 
Amen. 
 
Onze Vader 
 

 
 
Vredegroet 
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Voorbeden 
Heer, onze God, luister naar ons bidden 
en vervul ons van uw Licht, 
zodat wij op onze beurt 
licht kunnen zijn voor elkaar,  
 

 
 
Bidden we voor mensen die harde klappen hebben moeten 
incasseren, 
mensen voor wie het leven veel van zijn glans heeft verloren. 
Dat ze een hand op hun schouder mogen voelen 
en nieuwe mogelijkheden leren zien. 
Als alles duister is 
 
Bidden we in deze donkere dagen voor Kerstmis 
dat we stilte scheppen in ons hart, 
zodat we oog krijgen voor wat 
zo gemakkelijk ondergesneeuwd raakt in ons leven. 
Dat we in alles op zoek mogen blijven naar Gods Licht. 
Als alles duister is 
 
Bidden we dat we kritisch mogen kijken 
naar de manier waarop we met elkaar omgaan. 
Dat we oog hebben voor elkaar. 
Dat we elkaar zien staan 
en steeds naar elkaar op zoek blijven. 
Als alles duister is 
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Bidden we dat we waakzaam mogen blijven 
voor wat er om ons heen gebeurt. 
Dat we onze ogen niet sluiten 
voor de grote nood waarin veel mensen verkeren 
en dat we niet in moedeloosheid verzinken. 
Als alles duister is 
 
Bidden wij voor onze eigen intenties……………………… 
Als alles duister is 
 
Slotgebed 
God van liefde, Gij die recht doet. 
Gij die de verworpenen weer omhoog haalt, 
neem ons bij de hand nu wij van hier gaan; 
trek met ons mee van uur tot uur 
en van dag tot dag. 
Laat ons dromen van vrede en gerechtigheid, 
laat ons uitzien naar wat nog niet is 
en zin ontdekken in ons leven, 
dan zullen wij standhouden, 
wat ons ook overkomt. 
Dat vragen wij in de naam van  Hem die ons verbindt: 
Jezus Christus. Amen. 
 
Mededelingen en collecte 
 
Zegenbede 
 
GvL 591 De steppe zal bloeien 
 
 


