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2e zondag Advent     3-4 december 2022 

–  
decanaat Ieper - Poperinge 

 

 

Als aperitief:  Harnas van glas  - Maaike Ouboter  (2021) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hr8QYGWnzpg 

 
Ik heb een laagje om me heen 

Ik denk niet eens dat je dat weet 

En iets als liefde of geluk 

Raakt soms die wand en ketst dan terug 

 

Ik heb een laagje om me heen 

Zo dun dat ik het soms vergeet 

Je ziet geen scheuren en geen krassen 

Tot het in duizend stukken breekt 

 

In mijn harnas van glas 

Ik bots er steeds weer tegenop 

Ik verstop me 

In dit harnas van glas 

Ik weet dat je kijkt 

Kom dichterbij 

 

Ik heb een laagje om me heen 

En toch zie je me meteen 

Je kijkt recht bij me naar binnen 

Je kijkt er dwars doorheen 

 

In mijn harnas van glas 

Ik bots er steeds weer tegenop 

Ik verstop me 

In dit harnas van glas 

Ik weet dat je kijkt 

Kom dichterbij 

 

 

Openingslied:  Advent is dromen 

 
➔ 6e leerjaar: https://www.youtube.com/watch?v=-IEh-SyMuz8 

➔ kinderkoor Sjaloom: https://www.youtube.com/watch?v=6VzUKRgp7B4 

 
Advent is dromen dat Jezus zal komen, 

dromen van vrede voor mensen van heden. 

Advent is dromen dat Jezus zal komen.  

 

En weer in geuren en kleuren herhalen 

wat wij al weten uit oude verhalen: 

herders en sterren, een stal en een kind, 

omdat het kerstfeest weer begint. refrein 

 

Iedere week weer een licht ontsteken  

vlammen van vuur voor de komende weken, 

tekens van hoop in de duisternis 

omdat het bijna kerstfeest is. refrein 

Ook heel goed passend bij het thema 

‘Verbind je met elkaar’, van diezelfde 

Maaike Ouboter:  Zie je mij 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=D366NC9hFUw  

of  

https://www.youtube.com/watc

h?v=B_DM8yS-cHY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hr8QYGWnzpg
https://www.youtube.com/watch?v=-IEh-SyMuz8
https://www.youtube.com/watch?v=6VzUKRgp7B4
https://www.youtube.com/watch?v=D366NC9hFUw
https://www.youtube.com/watch?v=D366NC9hFUw
https://www.youtube.com/watch?v=B_DM8yS-cHY
https://www.youtube.com/watch?v=B_DM8yS-cHY
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Niet als een kind en niet in een kribbe, 

maar als een vredevorst hier in ons midden, 

dan is er nergens verdriet meer of pijn 

dab zal het altijd kerstfeest zijn. refrein 

 

 

Welkom: Verbind je met elkaar ! (WZ = map Welzijnszorg 2022) 

 
Welkom op deze tweede zondag van de advent. 

Als gelovigen kijken wij samen uit naar bevrijding en gerechtigheid. 

Daarom vieren we rond de tafel van de Heer. 

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

 

De kleinen zal Hij recht verschaffen, 

voorspelt de profeet vandaag.  

Dan zal de wolf bij het lam wonen, 

dan doet niemand kwaad meer. 

Ook Johannes de Doper roept in de woestijn 

dat die toestand niet meer veraf is. 

Het komt er alleen op aan om ons te bekeren en 

vanuit de Geest en het vuur dat ons geschonken wordt, 

goede vruchten voort te brengen. 

Dat is ook de oproep van Welzijnszorg: 

de digitale snelweg kan goede vruchten voortbrengen, 

maar deze zijn maar echt ‘goed’ als ze iedereen ten goede komen. 

 

 

Lichtritus en lichtlied:  (WZ) 
 
Vandaag ontsteken we de tweede kaars: 

anders dan de eerste, en toch ook weer niet, 

maar samen geven ze wel meer licht. 

Vandaag reikt Paulus ons de kerngedachte aan 

voor deze viering: verbind je met elkaar, 

aanvaard elkaar als leden van één gemeenschap. 

Op weg naar Kerstmis 

mogen we ons keren naar het licht 

dat ons wil samenbrengen 

en ons oproept om een licht te zijn voor anderen 

en het goede te doen. 

 

Ontsteken van de tweede kaars (ondertussen  

zingen we het Taizérefrein ‘Dans nos obscurités)  

 

Als alles duister is,  

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  

een vuur dat nooit meer dooft.   (2x) 

 

God van licht en liefde, 

wij kijken uit naar Kerstmis, 

naar de geboorte van Jezus, Immanuël, God-met-ons. 

U laat ons niet alleen in de duisternis, 

maar brengt ons licht en hoop, 

Vandaag keren wij ons 

naar het licht van de twee kaarsen en vragen U: 

help ons om in het doolhof van het leven 

een licht te zijn voor anderen, 

vandaag, morgen en altijd. Amen. 
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Gebed om ontferming (WZ) 

 
Pr.: Bewust van Gods barmhartige aanwezigheid bidden we om zijn ontferming. 

 

L.: Heer, U die ons onderdompelt in Geest en in vuur, 

ontferm U over ons. 

 

Christus, U die ons oproept goede vruchten voort te brengen, 

ontferm U over ons. 

 

Heer, U die kleinen recht verschaft, 

ontferm U over ons 

 
 

Openingsgebed (WZ)   
God van belofte 

U richt onze ogen vandaag op uw visioen, 

op uw droom voor mens en wereld. 

U roept ons op om aan die ideale wereld mee te 

werken. 

U wilt dat wij vruchten dragen 

die bijdragen aan vreugde en vriendschap, 

aan gerechtigheid en vrede. 

Wij bidden U 

verbind ons met elkaar, 

beziel ons met uw Geest, 

maak nieuwe mensen van ons. 

Wij vragen het U voor vandaag en voor alle dagen, 

door Christus onze Heer.  Amen. 

 

 

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja (Jes. 11,1-12) 

 

1  Een tak ontspruit aan de stronk van Isaï, 

een twijg ontbloeit aan zijn wortels. 

2  De geest van de Heer rust op hem, 

een geest van wijsheid en inzicht, 

een geest van beleid en sterkte, 

een geest van kennis en ontzag voor de Heer. 

3  Hij ademt ontzag voor de Heer. 

Hij spreekt geen recht naar uiterlijke schijn 

en hij doet geen uitspraak op grond van loze geruchten; 

4  hij geeft de geringen hun recht 

en de armen in het land krijgen een eerlijk vonnis. 

Hij kastijdt de verdrukkers met de roede van zijn mond 

en de slechte mensen doodt hij met de adem van zijn lippen. 

5  Gerechtigheid draagt hij als een gordel om zijn lendenen, 

en trouw als een gordel om zijn heupen. 

6  De wolf en het lam wonen samen, 

de panter vlijt zich neer naast het bokje, 

het kalf en de leeuw weiden samen: 

een kleine jongen kan ze hoeden. 

7  De koe en de berin sluiten vriendschap, 

hun jongen liggen bijeen. 

De leeuw eet stro, net als de os. 

8  De zuigeling speelt bij het hol van de adder, 

het kind strekt zijn hand uit naar het nest van de slang. 

9  Niemand doet nog kwaad of handelt nog verderfelijk op heel mijn heilige 
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berg,want de kennis van de Heer vervult het hele land, zoals het water heel de bodem 

van de zee bedekt.  

10  Op die dag staat de wortel van Isaï 

als een vaandel voor de volken opgericht: 

de volken zoeken hem op, en zijn woonplaats zal prachtig zijn. 

 

 

Tussenzang:  Psalm 72 (71) 2, 7-8, 12-13, 17 

 
refrein:  Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien 

en welvaart alom tot het einde der maanden. 

 

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid, 

de koningszoon uw rechtvaardigheid. 

 

Hij moge uw volk rechtvaardig besturen, 

uw armen met billijkheid. 

 

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien 

en welvaart alom tot het einde der maanden. 

  

Regeren zal hij van zee tot zee, 

vanaf de rivier tot de grens van de aarde. 

 

De arme die steun vraagt zal hij bevrijden, 

de ongelukkige zonder hulp. 

 

Hij zal zich ontfermen over misdeelden, 

de zwakken schenkt hij weer levensmoed. 

 

Voor eeuwig blijve zijn naam geprezen, 

in ere zolang als er dagen zijn. 

 

Zijn naam zij een zegen voor alle stammen, 

bij alle volken met lof vermeld. 

 

 
Tweede lezing:  Uit de Brief aan de Romeinen (Rom. 15, 4-9) 

 

Broeders en zusters, 

4  Alles wat eertijds is opgeschreven,  

werd opgeschreven tot onze lering,  

opdat wij door de volharding en de vertroosting  

die wij putten uit de Schrift, in hoop zouden leven.  

5  God, die de volharding en de vertroosting schenkt,  

verlene u ook de eensgezindheid,  

die u in Christus past,  

6  opdat u één van hart en uit één mond  

de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. 

7  Aanvaard daarom elkaar, zoals ook Christus u aanvaard heeft,  

tot eer van God.  

8Ik bedoel dit:  

ter wille van Gods trouw  

is Christus dienaar geweest van de besnedenen,  

om de beloften aan de aartsvaders waar te maken;  

9 maar de heidenen moeten God verheerlijken vanwege zijn ontferming,  

volgens het woord van de Schrift: Daarom zal ik U loven onder de heidenen  

en uw naam met psalmen prijzen. 
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Lied:   Licht in onze ogen (ZJ 127) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3XwmQ83VlFo 

 

Licht in onze ogen, redder uit de nacht, 

geldt uw mededogen nog wie U verwacht? 

 

Als der mensen trooster roepen wij U aan: 

noem de namelozen met een nieuwe naam! 

 

Herder, wil behoeden, wie in ’t duister valt. 

Keer hun lot ten goede, licht dat stralen zal! 

 

Bloesem in de winter, roze dageraad, 

wees ons teken dat de zon verschijnen gaat! 

 

Regen uw gerechtigheid en bevrucht de aard, 

tot de trouw ontkiemt en vrede bloeien gaat! 

 
 
Evangelie:   (Mt. 3, 1-12) 
 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Mattheüs 

 

1  In die dagen kwam Johannes de Doper  

in de woestijn van Judea verkondigen:  

2  `Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is ophanden.'  

3  Want hij is het over wie door de profeet Jesaja is gesproken: 

Een stem roept in de woestijn: 

Bereid de weg van de Heer, 

maak zijn paden recht. 

4  Deze Johannes had een kleed aan van kameelhaar  

en droeg een leren gordel om zijn middel.  

Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing.  

5  Toen liep Jeruzalem en heel Judea  

en heel de streek rond de Jordaan naar hem uit.  

6  Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,  

en beleden hun zonden.  

7  Toen hij zag dat velen uit de kringen van farizeeën en sadduceeën  

op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen:  

`Addergebroed, wie heeft u voorgespiegeld  

dat u de komende toorn kunt ontlopen?  

8  Breng liever vrucht voort waaruit bekering blijkt.  

9  En denk maar niet dat u van uzelf kunt zeggen: 

`Wij hebben Abraham als vader.''  

Want ik zeg u dat God van deze stenen  

kinderen kan maken voor Abraham.  

10  De bijl ligt al aan de wortel van de bomen.  

Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt,  

wordt omgehakt en in het vuur gegooid.  

11  Ik doop u in water met het oog op bekering.  

Maar Hij die na mij komt, is krachtiger dan ik.  

Ik ben te min om Hem zijn sandalen te brengen.  

Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur.  

12  De wan heeft Hij al in zijn hand,  

en Hij zal zijn dorsvloer opruimen;  

zijn graan zal Hij verzamelen in zijn schuur,  

maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur.' 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3XwmQ83VlFo
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Overweging(en) 

 
De profeet Jesaja schrijft over een toekomst, een droom met paradijselijke, krachtige  

beelden. De realiteit in zijn tijd was helemaal niet mooi en bevrijdend. Jesaja kondigt in 

heel dat verlangen naar een betere wereld, de komst aan van de Messias. Dat is iemand 

die van Godswege de mensen zal leiden, met mensen begaan is. En zien wij ook niet uit 

naar een wereld van vrede, waar iedereen mee is en niemand uitgesloten wordt? Ik denk 

het wel. Gelovig of niet, de wereld kan zo niet verder en iedereen moet mee in die vrede. 

De Bijbelse vrede is het ‘sjaloom’ waar het welzijn van de enkeling én de gemeenschap 

bedoeld is.  We worden opgeroepen om die wereld te verwachten, iemand te verwachten 

die ons zal steunen en mee op weg helpen om van deze wereld een veilige plek te maken 

voor iedereen. Een wereld waar respect en eerbied voor elkaar geen loze woorden zijn. 

Naïef misschien maar toch  een gezonde naïviteit die nodig is om opnieuw te beginnen. 

‘Ja’, zegt God, elk jaar opnieuw, ‘mens, verwacht en zet stappen in de goede  richting’. 

We worden persoonlijk aangesproken. Hoe grandioos is dat niet van God dat Hij blijft 

meegaan met ons ondanks onze geschiedenis, ons verleden, ondanks alles wat we de 

mensen, onze naasten veraf en dichtbij, en de aarde aandoen.  

 

In het evangelie horen we nogal harde taal vanwege Johannes de Doper. Hij wil zijn 

boodschap kracht bij zetten.  Al wie naar hem toekomt om zich te bekeren krijgt een 

opdracht. Ik vertaal dit even naar vandaag. Wees als aanstekelijk vuur, geestdriftig. 

Draag vruchten van de Geest: liefde, vrede, geduld enz. ‘Laat je leiden door diegene die 

na mij komt’, dwz. Jezus. Heb zorg voor gezondheid (tegen ziekte), zorg voor 

menswaardig leven (tegen armoede), zorg voor aandacht (tegen vereenzaming), zorg 

voor gastvrijheid (tegen discriminatie), zorg voor geborgenheid (tegen afwijzing). Met 

welzijnszorg zijn we op de goede weg. Zij wil met onze hulp de digitale ongelijkheid 

aanpakken vanuit de evangelische inspiratie: Zien, inzien, verbinden en handelen. 

Verbind je met elkaar. Hoe verbinden? We zijn het uiteraard al als we naar het klimaat 

kijken of naar de economie. We hangen van elkaars daden, levenswijze af.  Dat wil niks 

zeggen over ware menselijke verbondenheid. Digitaal verbonden zijn is minder 

vanzelfsprekend. Welzijnszorg is niet tegen de digitale evolutie als iedereen maar mee is. 

Op vele plaatsen staan mensen anderen bij in de doolhof van de digitale wereld. 

Bemoedigend en toch. Bijna 1 op 2 mensen in België is digitaal kwetsbaar. En bijna 2 op 

de 3 mensen in armoede ervaart problemen in de digitale wereld. Hoe is het met jezelf 

gesteld? Hoe ervaar jij die wereld? Stadsdiensten en andere organisaties voor ons welzijn 

vragen steeds meer om digitaal afspraken te maken. Welke drempels als moeilijkheden 

heb jij al meegemaakt? Welzijnszorg stelt voor om op voorziene kaarten ( gelijk aan gele 

briefkaart) hierover iets te schrijven en te versturen. Vanuit al de verzamelde kaarten zal 

welzijnszorg het gesprek aangaan met dienstverlenende organisaties en bedrijven om 

ook hen te sensibiliseren. Armen, er zijn er meer dan we vermoeden, hebben niet altijd 

toegang tot digitale technologieën.  Niet digitaal verbonden zijn moet ook nog kunnen. 

En hoe zijn we met God verbonden? Maken we tijd om stil te vallen en God te betrekken 

bij al wat we meemaken, zien en horen? Dat is ook de oproep van Welzijnszorg. Alleen 

als we ons verbinden, met God en met alle mensen van goede wil zal recht geschieden 

aan hen die het moeilijk hebben vandaag. We denken aan ouderen voor wie alles te snel 

gaat, aan mensen met een beperking die nood hebben aan overzichtelijkheid en 

structuur, aan mensen in armoede.  ‘Iedereen zoveel mogelijk mee !’ is een streefdoel 

dat meer overeen komt met Gods plan, met het Bijbelse sjaloom. Laat ons daarom kijken 

hoe we ons met mekaar kunnen verbinden.  

         (Ann Vanraes) 

  

 

--------------------------- 
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VRUCHT DRAGEN   (WZ) 

 

Wat drijft ons uit elkaar? 

Wat hindert om te groeien? 

Wat duwt ons weg van de ander? 

 

Vragen die het overdenken waard zijn, dacht ik zo. 

 

Wat denk je van vooringenomenheid, 

een oordeel op basis van geruchten, 

al of niet op zogenaamd ‘sociale’ media, 

de ander kleiner en jezelf hoger achten? 

 

Samenleven wordt er niet beter van, 

de idee dat wij goed zijn, de ander slecht 

is onwaar in zijn algemeenheid. 

De vrucht van dit gedrag is oorlog, geweld en haat. 

 

Wat verbindt ons daarentegen met elkaar? 

Wat doet ons groeien, meer mens worden? 

Wat brengt het visioen dichterbij? 

 

Ook deze vragen zijn het overdenken waard. 

 

Besef! De ander is je broer, je zus. 

Veelkleurigheid is onze rijkdom. 

Recht en rechtvaardigheid vraagt inzet, 

en verbonden met elkaar is veel mogelijk. 

 

Aan ’t einde volgt de rekening. 

Het oordeel is echter niet aan ons. 

Maar verder leven in verbondenheid 

kan enkel als je vrucht draagt, goede vrucht. 

 

Wat zijn de goede vruchten? 

Vrede, vriendschap en geduld, 

zachtmoedigheid en lief zijn, bovenal. 

Kom Heer … doe het ons voor.  (Kris Buckinx) 

 

 

--------------------------------------- 

 

Advent is wachten.  

Wachten en verlangen 

totdat het eindelijk gebeuren gaat 

wat werd voorspeld in profetenzangen. 

Wachten tot God het Woord vervult in daad. 

 

Advent is komen.  

Komen en verlangen 

naar Bethlehem waar God vlakbij ons staat 

en onze mond vervult met nieuwe gezangen 

en waar geloof verandert in een daad. 

 

Advent is luist’ren.  

Luist’ren en verlangen 

totdat de hemel lichtend opengaat 

en je omspoeld wordt met engelenzangen: 

luisteren tot je hart mee zingen gaat. 
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Advent is bidden. 

Bidden en verlangen 

opdat Gods Rijk van vrede komen gaat 

en Hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen 

waar ons verlangen in aanbidding overgaat. (Nel Benschop) 

 

 

Woorden van geloof 
 
Ik geloof in God de Vader, onze God. 

Hij, de oorsprong van het leven, 

kent alle mensen bij hun naam. 

Ik geloof in God de Vader, onze God. 

 

Ik geloof in Jezus Christus, onze Heer. 

Mens geworden en gestorven, 

verrezen in Gods heerlijkheid. 

Ik geloof in Jezus Christus, onze Heer. 

 

Ik geloof in de Geest des Heren, onze kracht. 

Hoop en vrede voor de toekomst. 

Gods liefde schenkt Hij steeds opnieuw. 

Ik geloof in de Geest des Heren, onze kracht. 

 

Ik geloof in de Kerk van Christus, wereldwijd. 

Mensen door hun God geroepen 

om zo te doen, als Jezus deed. 

Ik geloof in de Kerk van Christus, wereldwijd. 

 

 

Voorbeden  (WZ)  ant.:  Kom, o Heer, en wacht niet langer: 

kom ons redden in deze tijd. 

 
Pr.: Brengen we al onze zorgen en vragen voor God, 

 Hij zal zich over ons ontfermen. 

 

L.: Voor mensen die verantwoordelijkheid hebben in Kerk en samenleving, 

dat ze recht verschaffen aan kleinen en zwakken. 

 Laat ons bidden. 

 

Voor mensen in opvoeding en onderwijs, 

dat ze het visioen hoog houden en jonge mensen 

blijven motiveren om te dromen. 

Laat ons bidden. 

 

Voor mensen actief op sociale media, en zij die instaan  

voor de digitalisering van onze samenleving, 

dat ze deze media ten goede gebruiken, 

 en erop toezien dat iedereen meekan. 

Laat ons bidden. 

 

Voor onszelf hier aanwezig, 

dat ons samenzijn ons aanzet om op de plaats  

waar we wonen en werken goede vrucht te dragen; 

vruchten van vriendschap en vrede,  

vruchten van solidariteit en dienstbaarheid. 

Laat ons bidden. 
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Pr.: Heer al deze vragen, ook deze die leven in de stilte van ons hart,  

vertrouwen we U toe. Dat uw bemoeienis ons ten volle mag doen leven. 

Wij vragen het U door Jezus uw Zoon en onze broer voor tijd en eeuwigheid. 

Amen. 

 

Als je voorbeden beschouwt als wensen, dromen, verlangens die je voor God 

brengt, dan staat volgend liedje wel op z’n plaats (honni soit qui mal y pense…) 

 

➔ Kus me – Tom Helsen 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Cjs6F6hikKo 

 

Kus me elke ochtend 

Kus me in de zon 

Kus me op het dorpsplein 

Waar het allemaal begon 

Kus me van op afstand 

Desnoods vanop de maan 

Maar kus me... 

zoals je dat nog nooit hebt gedaan 

 

Kus me vol verwachting 

Kus me in mijn slaap 

Kus me als ik twijfel 

En het minder met me gaat 

Kus me in de regen 

Zie ons hier staan 

Kus me... 

zoals je dat nog nooit hebt gedaan 

 

Morgenavond 

Hetzelfde uur 

Dan zien we elkaar 

Morgenavond 

Vergeet het niet 

Dan zie ik je daar 

Oh-oh, kus me 

 

Kus me in mijn slaap 

Nog voor de wekker gaat 

Kus me zoals je dat nog nooit hebt gedaan 

Zoals je dat nog nooit hebt gedaan 

Oooh, kus me 

Dan zie ik je daar 

Dan zien we elkaar 

Dan zie ik je daar 

 

 
Gebed over de gaven (WZ) 

 
God van belofte, 

U geeft ons uw visioen voor een nieuwe wereld 

met brood en liefde genoeg voor allen. 

Wij bidden U: 

moge het delen van dit brood en deze wijn, 

ons bezielen om samen met U en in solidariteit met elkaar 

dit visioen mogelijk te maken in deze adventstijd  

en alle dagen van ons leven. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cjs6F6hikKo
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Groot Dankgebed    

 
We danken U, God, 

om uw wonderlijke geschiedenis met de mensen. 

 

U bent het 

die de ziel in de schepping hebt gelegd 

zodat haar schoonheid van U kan spreken. 

U bent het 

die de profeten woorden hebt gegeven 

om het volk van Israël te leiden 

en om van U te getuigen. 

 

U bent het 

die Johannes de Doper hebt ingegeven 

de weg naar uw Zoon te bereiden 

door bekering en daden van gerechtigheid. 

 

U bent het 

die uw Zoon, Jezus van Nazareth, 

ons bestaan hebt laten delen 

zodat de mensheid mocht ervaren 

dat U een en al liefde bent. 

 

Zo hebt U uw liefde zichtbaar gemaakt 

en uw mededogen laten kennen. 

Daarom danken en loven we U 

met deze woorden: Heilig, heilig, heilig de Heer, … 

 

Jezus Christus ging zijn weg. 

Soms als een Stem die roept in de woestijn, 

soms bekleed met warme Woorden. 

 

Oneffen paden maakte Hij recht, 

zodat de lammen weer konden lopen. 

Heuvels van onmacht werden geslecht, 

zodat blinden weer verder konden zien. 

Kronkelpaden maakte Hij recht 

zodat de mensen de weg naar U, God, weer vonden. 

 

Zend dan nu de adem van uw Geest, God, over dit brood en deze wijn  

opdat we met Jezus dit Laatste Avondmaal samen kunnen vieren. 

Hij bracht heil en bevrijding, 

ook de avond voor zijn lijden en dood. 

  

INSTELLINGSVERHAAL 

 

Moge het delen van dit Brood en deze Beker ons sterken in de hoop 

dat een nieuwe wereld komen zal waar brood en liefde is, 

genoeg voor allen.  

 

Op zijn Woord 

gedenken we, rond Brood en Beker, 

zijn leven en sterven, 

maar ook dat U Hem hebt opgewekt 

en eeuwig leven hebt geschonken. 

En we bidden om zijn Geest: 

dat Hij ons vaardig mag vinden 

om de weg van Jezus te bereiden. 
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Dat Hij ons tot bekering brengt 

en in ons de goedheid mag leggen 

die was in Hem, Jezus, uw Zoon. 

 

Moge we mensen van gemeenschap worden 

met een warm hart voor allen die ons tot hier hebben geleid 

en die met ons meegaan in geloof, hoop en liefde 

of die ons blijven begeleiden 

vanuit uw heerlijkheid waarheen zij ons zijn voorgegaan. 

We gedenken hen in de stilte van dit uur. 

Moge we mensen van gemeenschap worden 

die onze stem laten horen 

en Jezus’ Goede Boodschap van barmhartigheid blijven verkondigen 

en op die wijze hulde brengen aan U, God. Amen. 

 

 
Onze Vader 

 
Laten wij de woorden, waarmee Jezus tot zijn Vader bad, tot de onze maken: 

 Onze Vader,... 

Leer ons leven, Vader, als nieuwe mensen 

die de oude vertrouwde dingen verstaan met een nieuw hart, 

een hart dat in elk goed woord, in elke goede daad, 

het wonder erkent dat leven heet. 

Dan zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien 

naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon. 

 Want van u is het Koninkrijk,... 

 

 

Vredeswens 
 
Vrede en alle goeds is jullie toegewenst, 

vrede, diep in je hart, 

vrede, die je de ogen opent voor de schepping, 

voor de kleine dingen, 

voor wie je mag ontmoeten langs je weg. 

Moge de eenvoud, 

de verwondering, de verbondenheid en de vriendschap 

ons vervullen met Gods vrede, vandaag, morgen en altijd. 

 Die vrede van de Heer zij met u. 

 

Lam Gods 
 
Communie 

 
Lied:   Kom tot ons de wereld wacht  (ZJ 104) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=VT2w9BwILVM 

 

Komt tot ons, de wereld wacht, 

Heiland, kom in onze nacht. 

Licht dat in de nacht begint, 

kind van God, Maria 's kind. 

 

Kind dat uit uw kamer klein, 

als des hemels zonneschijn 

op de aarde wordt gesteld, 

gaat uw weg zoals een held. 

https://www.youtube.com/watch?v=VT2w9BwILVM
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Gij daalt van de Vader neer 

tot de Vader keert Gij weer, 

die de hel zijt doorgegaan 

en hemelwaarts opgestaan. 

 

Uw kribbe blinkt in de nacht 

met een ongekende pracht. 

Het geloof leeft in dat licht 

waarvoor al het duister zwicht. 

 

Lof zij God in 't hemelrijk, 

Vader, Zoon en Geest gelijk, 

nu en overal altijd, 

nu en tot in eeuwigheid. 

 

 
Slotgebed 

 
God van licht en liefde, 

wij kijken uit naar Kerstmis, 

naar de geboorte van Jezus, 

Immanuël, God-met-ons. 

U laat ons niet alleen in de duisternis, 

maar brengt ons samen en geeft ons licht en hoop. 

Vandaag keren wij ons 

naar het licht van de twee kaarsen en willen U vragen: 

help ons om in het doolhof van het leven 

een licht te mogen zijn voor anderen, 

vandaag, morgen en altijd. Amen. 

 
Dessertje:   

 
Wie was Johannes de Doper ?  De theoloog Jean Bastiaens legt uit. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=H0pCgiyYNhM 

 

-------------------------- 
 
Ongelijkheid in de samenleving 2.0 

 

Er zijn grote verschillen tussen mensen  

en hoe ze bezig zijn met digitalisering.  

De verschillen hebbe niet alleen te maken  

met interesse en zin om iets nieuws te leren, 

ze weerspiegelen ook de bestaande ongelijkheid  

in onze samenleving. 

Al die toestellen kosten handenvol geld  

en gaan maar enkele jaren mee. 

Bovendien heb je er niks aan,  

zonder een goed en vaak duur internetabonnement. 

 

-------------------------------- 

 

“Een smartphone is nodig, 

maar ik word er toch op aangekeken omdat ik die heb.” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H0pCgiyYNhM

