
Viering Theresiagemeenschap 7 december 2014 

met Samenzang in de Synagoge 

2e zondag van de Advent 

 

 

Er is nog steeds asfalt 

tekort 
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Liturgie in de synagoge 

 
 

 

Woord van 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, 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…+ 

En we ontsteken licht, om God die leven is en leven geeft in 

ons midden te weten. 
 

Openingslied: Lied aan het licht 

 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 

koud, een voor een, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen  

zo zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 
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Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of 

ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 

 

Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen  

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft 
 

Themastelling 

 

Fijn om weer bij elkaar te zijn. 

We zijn al een eindje op weg in de advent. 

De voorbereidingen op de komst van Jezus als kerstkind 

vraagt nu al onze aandacht. 

Het evangelie wil vandaag aan onze voorbereiding een forse 

bijdrage leveren door ons toe te roepen dat we een weg 

moeten aanleggen zodat de Heer ook werkelijk komen kan. 

Gehoorgevend aan die oproep kiezen we als thema: Er is nog 

steeds asfalt tekort. 
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Bij het ontsteken van de 2e adventskaars 

 

God van Licht. 

Wees voor ons het licht, 

een lamp voor onze voeten 

om te zien wat echt belangrijk is 

hier en nu, in ons leven. 

 

Wees voor ons het licht, 

een lamp voor onze voeten 

om te zien wat van waarde is 

op onze levensweg. 
 

Gebed om vergeving 

 

Het is goed dat we het even stil maken in ons hart, en 

kijken waar wij Gods Geest niet toelieten in ons leven. 

Voor alle keren dat we mensen hebben uitgesloten van de 

warmte van ons hart; 

Vragen wij om vergeving. 

 

Soms is alles koud en duister, 

Kil en donker. 

Omdat niemand ziet 

Dat jij het niet meer ziet zitten. 

 

Heer ontferm U over ons. 

 

Soms is alles koud en duister, 

Kil en donker. 

Dan is er geen einde aan de tunnel 
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Omdat niemand er is om je te troosten. 

 

Christus ontferm U over ons. 

 

Soms is alles koud en duister, 

kil en donker. 

Dan zijn mensen en vrienden veraf 

Omdat niemand je nog hoop geeft 

 

Heer ontferm U over ons. 

 

Heer, als alles koud en donker is, geef ons een geloof dat ons 

overtuigt dat we het nog goed kunnen maken. Geef de 

minsten onder ons hoop en vul ons christen hart met liefde 

om warmte uit te stralen naar allen die het koud hebben. 

 

Amen. 

 

Psalm 118 

 

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, 

mijn God, U in de hoogte steken. 

Ik spreek U uit, ik noem uw Naam, 

zowaar als ik leef. 

 

Refrein:  Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, zowaar als ik 

leef. 

 

Ik was gevangen en riep: God. 

En Hij heeft mij geantwoord. 
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Hij heeft mij de ruimte gegeven, 

Hij komt voor mij op als een vriend. (refrein) 

 

Beter te schuilen bij God dan te vertrouwen op mensen. 

Beter te schuilen bij God dan te vertrouwen op macht. 

(refrein) 

 

Ik was geslagen, maar God heeft mij overeind geholpen. 

Ik zal niet sterven, ik zal leven, Hij tilt mij op. (refrein) 

 

Inleiding op de meditatie 

 

We zijn allemaal vaak zo druk. 

Iedereen moet voor zoveel dingen zorgen. 

Op zich is dat fijn. 

Het geeft vulling aan de dagen. 

Stel je voor dat je niets te doen had. 

Nee, dat zouden we ook niet willen. 

Toch zijn er wel eens momenten dat de drukte ons te veel 

wordt. 

We worden onrustig, geprikkeld als we zijn, raken we in onze  

besognes gevangen, hollen we van het een naar het ander en 

zien het einde niet meer. 

Denken aan iets als rust, aan bezinning of gewoon eens even 

niets om handen hebben….dat komt niet eens in ons op. 

Deze stressvolle, vervelende periodes kunnen ook een 

keerzijde hebben: ze kunnen ons plots bij zinnen brengen en 

ons onszelf doen afvragen: wat zoek ik nou eigenlijk? 

Wat ren ik nu zo nodig achterna? 
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Verstilling 

 

Meditatie 

 

Ja, wie ben ik eigenlijk? 

Wat ren ik steeds achterna? 

Moet ik misschien onderhand niet eens aan mezelf toegeven, 

dat ik – als het er op aankomt – vooral met mezelf bezig ben? 

Als ik maar niks tekort kom….als ik maar aandacht krijg…. 

als anderen maar zeggen: ‘Wat doet hij het toch geweldig…’ 

Ja, misschien moet ik toegeven dat ik in diepste wezen vooral 

met mezélf bezig ben en niet echt met die ander, met wat hij 

of zij misschien wel eens graag zou willen… 

Eigenlijk ben ik heel klein… 

 

Verstilling 

 

Openingsgebed 

 

Diepte in mijn bestaan, 

ik kom heel vaak niet aan U toe. 

Dat is niet goed. 

Daarom wil ik een weg naar U aanleggen 

opdat we elkaar weer ontmoeten. 

Geef dat ik het eindelijk eens kan opbrengen 

om het stil te maken in mezelf, 

leeg te worden en zo open te komen voor Uw  

aanwezigheid in de diepte van mezelf en in het 

tedere van mensen en dingen om me heen. 

Ik vraag het U op het woord van hem die voortdurend  
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met U verkeerde, Jezus, de mens naar Uw hart en onze 

Heer.  Amen. 

 

Verstilling 

 

Bij de opening van de Schriften 

 

De komst van de Heer brengt troost. 

De komst van de Heer nodigt uit om zélf in actie te komen. 

Luisteren wij naar Gods Woord: 

dat wij weten en doen wat gedaan moet worden. 

 

Eerste Lezing: Jesaja 40,1-5. 9-11 

 

Troost, troost toch mijn Stad, - zegt uw God - , spreek 

Jeruzalem moed in, 

roep haar toe dat haar straftijd voorbij is, dat haar 

ongerechtigheid vergeven is, 

dat zij van Gods hand haar zonden dubbel betaald heeft 

gekregen. 

Een stem roept: ‘Baan de Heer een weg in de steppe, effen 

voor onze God een heerbaan in de woestijn, elk dal moet 

gevuld, elke berg en heuvel geslecht worden, alle 

oneffenheden moeten vlak, de rotsmassa’s een vallei worden. 

En verschijnen zal de glorie des Heren en alle vlees zal 

daarvan getuige zijn: de mond des Heren heeft het gezegd!’ 

Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode, verhef 

krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant, verkondig het 

luide, ken geen vrees, roep tot de steden van Juda: ‘Uw God 

is op komst! 
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Zie, God de Heer komt met kracht, zijn arm voert de 

heerschappij, zijn loon komt met Hem mee, zijn beloning gaat 

voor Hem uit. 

Als een herder zal Hij zijn schapen weiden, in zijn armen ze 

samenbrengen, 

de lammeren dragen tegen zijn boezem, de schapen met 

zachte hand geleiden,’ 

 

Tot zover deze lezing 

 

Wij danken God 

 

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 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) 
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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) 

 

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: Marcus 1.1-8 

 

Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon 

van God. 



 11 

Zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja: 

‘Zie Ik zend mijn bode voor u uit die voor u de weg zal 

banen; een stem van iemand die roept in de woestijn: 

Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht.’ 

Zo trad Johannes op in de woestijn en doopte; hij preekte een 

doopsel van bekering tot vergiffenis van de zonden. 

Heel de landstreek Judea en alle inwoners van Jeruzalem 

trokken naar hem uit, en lieten zich door hem dopen in de 

rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. 

Johannes ging gekleed in kameelhaar met een leren gordel om 

zijn lendenen; hij at sprinkhanen en wilde honing. 

Hij predikte: ‘Na mij komt iemand die sterker is dan ik, en ik 

ben niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen 

los te maken. 

Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de 

heilige Geest.’ 

 

Woorden van God, voor mensen van nu. 

 

Wij danken God. 

 

Overweging 

 

Korte stilte 

 

We gedenken onze dierbaren 

 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  
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dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.  

Als alles duister is……… 

 

Collecte + Luisterlied: Het volk dat in duisternis gaat 

 

Onze Vader 

 

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 schuld, 

zoals wij ook aan anderen hun schuld vergeven. 

En leid ons niet in bekoring, 

maar verlos ons van het kwade. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. 

Amen. 

 

Vredeswens 

 

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

met ontzag voor de Heer en vol vertrouwen. 
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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: 

 

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: Vrede voor jou 
 

Slotgedachte 

 

‘Maak een weg voor de Heer!’,  

zo klinkt de oproep in deze viering. 

Laten u en ik in de dagen die komen,  

daar concreet werk van maken. 
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Een fijne en zinvolle advent toegewenst. 

Sterkte met de wegenaanleg in de dagen die komen. 

Moge Gods vrede ons bij dit werk vergezellen. 

Amen. 

 

Mededelingen 

 

Wegzending en zegen 

 

Moge de kracht en het mysterie van God voor ons uitgaan 

om ons de weg te wijzen, 

boven ons schijnen om ons pad te verlichten, 

onder ons zijn om ons te dragen, 

met ons meetrekken om ons nabij te zijn, 

en vonken en stromen in ons om ons vreugde te brengen. 

 

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. 
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De zonne, voor wier stralen 

het nacht’lijk duister zwicht, 

en die zal zegepralen, 

is Christus ’t  eeuwig licht! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ook onze website: www.theresiagemeenschapborne.nl 

Of wordt lid van facebook via de link op de website. 

 

http://www.theresiagemeenschapborne.nl/
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