
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wolken breken  …  
5 december 2021 

Tweede Zondag van de Advent 



 
 

 

CORONA maatregelen 
Onze geloofsgemeenschap doet er alles aan om verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen. Maar het is ook uw verantwoordelijkheid. 
Samen kunnen we het virus de baas. 
 

1. Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona gerelateerde 
ziektesymptomen: BLIJF THUIS! 

2. Kom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang. 
3. Tijdens het verplaatsen in de kerk zijn mondkapjes verplicht. 
4. Houd rekening met de ander, bewaar afstand: houd de anderhalve me-

ter afstand in acht. 
5. Samenzang is toegestaan, maar daar waar de anderhalve meter af-

stand niet gehouden kan worden, is meezingen niet toegestaan. 
6. Er worden geen collectemandjes doorgegeven tijdens de viering.  

Collectegelden & -bonnen kunnen voorafgaand aan en na afloop van de 
viering in de mandjes bij de uitgang worden gedoneerd. 

7. Ontsmet uw handen; hoest in uw elleboog; gebruik papieren zakdoekjes. 
8. Volg de aanwijzingen op van eventuele begeleiders. 
9. Bij de vredewens worden nog geen handen geschud. 

 
De locatieraad. 
 

 

♫  Zover wij kunnen kijken 
K  Zover wij kunnen kijken regeert de winternacht. 

Zal ooit het duister wijken voor wie het licht verwacht? 
De hemelen staan zwart op onze lage landen. 
Zal ooit het vuur ontbranden in ons verkilde hart? 
 
Al gaan wij onze wegen in nacht en duisternis, 
nu komt het licht ons tegen, een glans die hemel is. 
En waar het mee begint: een kind als nooit tevoren. 
Dat in ons hart geboren zijn levensreis begint. 
 
Zo ver wij kunnen hopen, komt vreugde aan het licht. 
De harten gaan weer open en staan op God gericht. 
Zijn licht dat ons verblijdt en niet meer is te weren,  
dat licht zal triomferen; wij doen gerechtigheid. 
 
Zijn licht dat ons verblijdt en niet meer is te weren,  
dat licht zal triomferen; wij doen gerechtigheid. 
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W o l k e n  b r e k e n  …  

 

O p e n i n g 

 

♫  Huis van glas en steen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom 
 
 

Gebed 
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♫  Hoever is de nacht 
K  Hoe ver is de nacht, hoe ver, hoe ver? 

Wachter, hoe ver is de nacht, de nacht? (2x) 
 
De morgen komt, zegt wachter. 
Maar nog is het nacht. (2x) 
 
Hoe ver is de nacht? 
Hoever? 
Wachter, hoe ver is de nacht? 

 
 

Aansteken van de advent kaarsen 
Eerste kaars 
Op weg naar Kerst 
steken we een kaars aan 
- oude traditie 
die laat zien dat  
het donker zal wijken 
voor het licht 
dat vrede brengt 
 
Tweede kaars 
We steken een tweede kaars aan 
in de hoop  
dat de zachte kracht 
van het licht 
steeds sterker wordt 
in onze harde wereld. 

 
 

♫  Zuivere vlam 
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Teken van leven 
L  Donker zijn soms de mensendagen 

als de onmacht hoop weerspreekt. 
Nergens sporen van teken  
dat de ban van wanhoop breekt. 
 
In de diepte van verlangen  
om die stem weer te verstaan,  
aangeraakt, gewenkt te worden  
en opnieuw op weg te gaan. 
 
Uitgezworven, vastgelopen,  
vaag dat heimwee naar het licht. 
Speuren naar het kleinste teken  
van een droom, een vergezicht… 
 
Uit het dode hout geboren  
al aanwezig in de nacht  
groeit een twijg de angst te boven,  
groene bron van levenskracht. 

 
 

 
D i e n s t   v a n   h e t   W o o r d 

♫  De aarde houdt de adem in 
K  De aarde houdt de adem in. 

Het leven is terug naar de bron 
en de zon, de zon heeft even geen zin 
om haar warmte aan de aarde te verliezen 
zie de mensen tot dode steen bevriezen, 
zie de mensen tot dode steen bevriezen. 
 
De aarde houdt de adem in. 
Een winterslaap houdt dieren in bedwang 
want hoelang, hoelang heeft spelen nog zin, 
in een tijd dat ieder uitzicht is verloren 
nooit en nergens lijkt nieuw leven geboren, 
nooit en nergens lijkt nieuw leven geboren. 

 
 



 

4 
 

Eerste Lezing Baruch 5, 1-9 
Jeruzalem, leg het gewaad van je verdriet en je lijden af 
en hul je voorgoed in de waardigheid van Gods majesteit; 
sla de mantel van Gods gerechtigheid om 
en zet de kroon van de luister van de Eeuwige op je hoofd. 
God zal je laten schitteren voor heel de wereld; 
voor eeuwig luidt de naam die God je geeft: 
‘Vrede door gerechtigheid’, ‘Luister door vroomheid’. 
Richt je op, Jeruzalem, ga staan op de berg, 
richt je blik naar het oosten en zie je kinderen, 
uit alle windstreken bijeengeroepen door de Heilige, 
zich verheugend over Gods trouw. 
Te voet gingen ze bij je vandaan, meegevoerd door de vijand, 
maar vorstelijk is hun intocht, nu God hen bij je terugbrengt. 
Hij gebood elke hoge berg en iedere aloude heuvel 
hun hoogte te slechten, en elk ravijn zich te vullen, 
opdat de aarde geëffend zou worden 
en Israël, door Gods macht, met vaste tred kan gaan. 
De bossen en alle geurige bomen bieden 
op Gods bevel aan Israël hun schaduw. 
God zal Israël met vreugde leiden 
bij het licht van zijn luister, 
onder betoon van zijn barmhartigheid en gerechtigheid. 
 
 

♫  De aarde houdt de adem in 
K  De aarde houdt de adem in. 

De hemel heeft de toegangsdeuren dicht,  
maar het licht, het licht dat langzaam wint 
zal de wolken en de nevel doen verdwijnen 
licht van leven zal over mensen schijnen, 
licht van leven zal over mensen schijnen. 
 
De aarde houdt de adem in. 
Een dag is zoveel korter dan een nacht 
maar ik wacht, ik wacht het nieuwe begin 
dat op puin en afval rozenstruiken groeien, 
op een bodem van asfalt bloemen bloeien; 
dat op puin en afval rozenstruiken groeien,. 
op een bodem van asfalt bloemen bloeien. 
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Evangelielezing Lucas 3, 1-6 
In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius 
Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn 
broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias 
over Abilene, en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God 
zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Jo-
hannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen 
zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo verge-
ving van zonden te verkrijgen, zoals geschreven staat in het boek met 
de uitspraken van de profeet Jesaja: 
‘Luid klinkt een stem in de woestijn: 
“Maak de weg van de Heer gereed, 
maak recht zijn paden! 
Iedere kloof zal worden gedicht, 
elke berg en heuvel geslecht, 
kromme wegen recht gemaakt, 
hobbelige wegen geëffend; 
en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’ 
 
 

♫  De aarde houdt de adem in 
K  De aarde ademt vreugde uit 

wanneer zij licht en warmte ondervindt 
als een kind, een kind dat de ogen nog sluit; 
moet nog wennen aan de felheid van het leven, 
zal de wereld het tijd en ruimte geven? 
 
De aarde ademt leven uit, 
wanneer zij haar geboorte ondergaat 
want God gaat, God gaat met de mensen vooruit  
spoort ons aan om op te staan uit dit verleden 
naar een toekomst van wereld wijde vrede, 
wereldwijde vrede, vrede. 

 
 

Overweging 
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Geloofsbelijdenis 
A  Ik geloof dat God de mensen heeft gemaakt 

en hen de aarde heeft gegeven 
om haar heel te maken 
en om er gelukkig te zijn. 
 
Ik geloof, 
dat God met ons mensen meegaat 
als een zorgende vader en moeder 
en voelbaar nabij is 
in de liefde en warmte 
van mensen om ons heen. 
 
Ik geloof, 
dat God ons een mens naar zijn hart aanreikte, 
Jezus genaamd; 
die ons heeft geïnspireerd en bemoedigd 
en ons nog steeds doet blijven bewegen. 
 
Ik geloof, 
dat Jezus - ondanks zijn dood - 
nog steeds onder ons woont, 
door zijn Geest die werkzaam blijft 
en ons bemoedigt en in staat stelt 
te blijven werken 
aan het heel maken van onszelf en onze aarde. 
Amen. 

 
 

Voorbede 
Koor en allen: 
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L  God,  
Wij bidden tot U en vragen uw hulp: 
Met uw hulp kan onze wereld  
er anders uitzien:  
beter, eerlijker, mooier. 
 
Help ons om vrede te zaaien   
in de omgewoelde aarde. 
We danken u voor de mensen  
die ons hoop geven. 
Die laten zien  
dat de schaduw  
van de wolken voorbijgaat  
en ons wijzen op het licht 
 
Help ons om vertrouwen te kweken  
en vooroordelen te bestrijden. 
We danken u voor de mensen  
die licht brengen  
in het leven van anderen. 
Die je laten delen  
in hun liefde, zomaar  
zonder iets terug te verwachten 
 
Help ons om een klimaat te scheppen  
waarin iedereen opbloeit. 
We danken u voor de mensen  
die ons laten zien  
dat het leven  
veel te bieden heeft,  
als je er maar voor openstaat  
en je durft te laten verrassen. 

 
Koor en allen ♫: 

Wees niet een naam zonder gezicht, 
maar een levende mens als een licht voor de mensen. 

 
V  Parochiële intenties 
 
Koor en allen ♫: 

Wees niet een naam zonder gezicht, 
maar een levende mens als een licht voor de mensen. 
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Gebed 
A  God, 

als we niet weten  
hoe we het voor  
elkaar kunnen krijgen,  
fluister ons dan in  
wat de beste aanpak is. 
Wijs ons de doelen  
die binnen ons bereik liggen. 
Amen. 

 
 

 
D i e n s t   v a n   d e   T a f e l 

♫  Om het geheim 
K  Tastend naar licht en hopend op de morgen 

vragen wij Jou die onze namen riep, 
naar het geheim naar wat ons is verborgen 
zoeken wij Jou die licht in ‘t duister schiep. (2x) 
 
Ben Jij de onrust die ons wakker maakte, 
ben Jij de hartstocht die ons leven doet? 
Ben jij de stilte die ons hart zo raakte, 
ben Jij de bron van liefdes eb en vloed? 
 
Tastend naar licht en hopend op de morgen 
vragen wij Jou die onze namen riep, 
naar het geheim naar wat ons is verborgen 
zoeken wij Jou die licht in ‘t duister schiep. (2x) 
 
Jij die ons kent tot in ons diepste wezen, 
die ons al kende voor het eerste licht, 
in Jouw hand kunnen we de toekomst lezen, 
en in Jouw oog weerspiegelt ons gezicht. 
 
Tegen de angst en tegen het vergeten 
tegen de nacht en tegen het gemis 
is er het vreemd maar onvervreemdbaar weten: 
Jij zult er zijn, die licht in duister is. 
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Het halen van het Eucharistisch Brood 
 
 

Gebed rond het Eucharistisch Brood 
V  Wees gezegend, God, 

om het brood van leven voor velen 
om het brood van gemeenschap 
ons aangereikt door Hem 
in wie Gij God-met-ons wilt zijn. 

 
Koor en allen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V  Wees gezegend, God, om Hem 

die, brood van liefde delend, 
ons elkaars tafelgenoten doet zijn, 
deelgenoten van wat Hij ons toevertrouwt 
aan vriendschap en vrede. 
 

Koor en allen ♫: 
Daar waar vriendschap is en vrede 
daar waar liefde is, daar is God. 
 

V  Wees gezegend, God, om verwachtingen, 
in ons gewekt met woorden van leven, 
in ons gevoed met brood van liefde. 
Vervul die verwachtingen om Hem 
in wie Gij ons voorgoed nabij 
en God-met-ons wilt zijn. 
 

Koor en allen ♫: 
Daar waar vriendschap is en vrede 
daar waar liefde is, daar is God. 
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V  Wees gezegend, God, 
om de liefde van velen voor velen, 
om de liefde van allen 
die van harte delen wat Hij ons toevertrouwt, 
die in brood liefde ons aller vrede wil zijn. 
 

Koor en allen ♫: 
Daar waar vriendschap is en vrede 
daar waar liefde is, daar is God. 

 
 

♫  Vredewens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze Vader 
A  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. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
 

Delen van het Eucharistisch Brood 
 
 
 
 



 

11 
 

Dankgebed 
V  Aanvaard onze dankzegging, God, om Hem 

die zijn brood en daarin zijn leven, 
zijn liefde met ons deelt. 
Maak vruchtbaar wat Hij ons toevertrouwt, 
opdat wij in vriendschap en vrede 
het volk van zijn verwachtingen worden. 
Amen. 

 
 

Het wegbrengen van het Eucharistisch Brood 
 
 

♫  Waken en dromen 
K  Donkere dagen van waken en dromen, 

alleen met gedachten, de stilte rondom. 
Het kaarslicht ontstoken, teken van hoop. 
De nacht zal eens wijken, voor altijd voorbij. 
 
Waken en dromen van liefde en vrede 
van een kind in een stal 
een nieuw licht in ons leven. 
Niet wetend wanneer, 
ontluikend vertrouwen 
tot Hij komen zal. 
 
Licht van de kaarsen langzaam verspreidend, 
verheldert de nacht en het pad voor ons uit. 
Hoe donker de weg, we blijven geloven. 
Een zoon ons gegeven voor altijd dichtbij. 
 
Waken en dromen van liefde en vrede, 
van een kind in een stal 
een nieuw licht in ons leven. 
Geloof als ons baken 
een groeiend vertrouwen 
tot Hij komen zal. 
 
Geen loze belofte, maar levend bewijs. 
God is met ons, Zijn Geest in ons midden 
Zoon van zijn liefde, voor altijd dichtbij. 
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Waken en dromen van liefde en vrede,  
een kind in een stal 
nieuw licht in ons leven. 
Geloof als ons baken, 
en vol van vertrouwen, 
de tijd overlevend 
tot Hij komen zal 
tot Hij komen zal. 

 
 

Zomaar ineens 
L  De hemel is bedekt. 

Net als je denkt: hoe moet dat  
is er ineens dat stukje blauw. 
Even breken de wolken. 
Teken dat er méér is  
dan de grijsheid.  
Even een doorkijkje: 
zo mooi, zo licht kan het zijn. 
 
Visioen van vrede,  
droom van hoop  
over een aarde  
waar je veilig bent. 
Waar harmonie heerst  
en de natuur opbloeit. 
Over God die even  
heel dichtbij is in een Kind. 
 
Droom die zomaar  
uit de lucht komt vallen. 
Een cadeautje  
- gegeven om op te pakken  
en wat mee te doen….. 

 
 
 

S l o t 

Gebed 
 
 



 

 
 

Mededelingen en aankondiging collecte 
1. De eigen parochie 
2. Caritas 

 
 

Zending en Zegen 
 
 
♫  Geef mij je hand 
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Bennekom, 5 december 2021 
 
Deze viering werd samengesteld door 
de liturgiegroep van het koor “ARSIS” 
in samenwerking met Marianne Thie-Koomen. 


