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

meter afstand 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. 
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Gaudete – Verheug je en wees blij met heel je hart! 
 
 
Openingslied 
 

O Heiland, open wijd de poort  
en daal omlaag, Gods eeuwig Woord,  
die aller mensenredder zijt,  
zo lang voorzegd, zo lang verbeid.  
 

Besproei ons hart, zo dor en droog,  
met dauw en regen van omhoog.  
Gij zijt het zacht, ootmoedig Lam,  
Gij zijt de Leeuw uit Juda’s stam.  
 

O Morgenstond, zo lang verbeid,  
o Zon van algerechtigheid,  
de dag breekt aan, de nacht is om:  
wij wachten, kom, Heer Jezus, kom.  
 

 

 

 

 

Begroeting 
 
 
 
 
 
 

Gebed om ontferming  
 

Barmhartige God, 
breng ons nader tot uw liefde: 
ontdoe ons van alle kwaad en tweedracht, 
van al wat laag is en onecht in ons hart. 
Wek in ons het verlangen naar uw liefde, 
en vorm ons innerlijk om tot mensen 
van vrede en goedheid. Ontferm U over ons. 
 

Barmhartige God,  
in de mensenzoon komt U ons tegemoet. 
We verlangen naar zijn komst. 
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God, laat de komende 
ons de ogen openen 
en knikkende knieën kracht geven 
om met vertrouwen uit te zien naar hem.  
Ontferm U over ons. 

 
Barmhartige God, 
mijn ziel is vol verlangen 
om gaaf en geheeld mens te zijn, 
die uw wil vervult. 
God, kom mij te hulp 
door de kracht van uw woord, 
dat getuigt van gerechtigheid  
en het goede laten ontluiken. 
Ontferm U over ons. 
 

Barmhartige God, 
ontferm U over ons en heel uw schepping 
en wees toekomst voor allen 
dan zal de armen recht gedaan worden 
en de aarde verlicht worden door uw licht. 
Amen. 
 
 
 
 
Aansteken van de 3 adventskaarsen 
 
Lied 
 

Zuivere vlam, verdrijf met je licht 
de angsten van ons hart.  
 
 
 
Gebed 
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Dienst van het woord 
 
Eerste lezing: Sefanja 3, 14-17 
 

 ‘Jubel, dochter van Sion, zing van vreugde, Israël,  
Verheug je en wees blij met heel je hart, dochter Jeruzalem!  
De Ene heeft het vonnis over jou tenietgedaan  
en je vijanden afgewend.  
De koning van Israël, de Ene is in je midden:  
je hoeft geen kwaad meer te vrezen.  
Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen:  
‘Vrees niet, Sion! Laat de moed niet zinken!’  
De Ene, je God, is in je midden,  
een held die bevrijdt.  
Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,  
weldra laat hij zijn liefde stilzwijgend blijken. 
weldra juicht hij met gejubel over je.’ 
 
 
 
 

Tussenzang 
 

Refrein: Hoe verblijd was ik toen zij mij zeiden:  
“wij gaan op naar het huis van de heer”. 
 

Hoe verblijd was ik toen zij mij zeiden;  
“wij gaan op naar het huis van de Heer.” 
Zo staan dan nu onze voeten in uw poorten, Jeruzalem. Refr: 
 

Jeruzalem, gij, gebouwd als een stad  
tot hechte eenheid gevoegd.  
Het is daarheen dat opgaan de stammen,  
de stammen van Hem, de Heer.      Refrein: 
Voorschrift voor Israël dit, dat zij loven de naam van de Heer 
Daar zijn ook de zetels gezet ten gerichte,  
de zetels van Davids huis.       Refrein: 
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Evangelielezing: Lucas 3,10-18 
 
De menigte vraagt aan Johannes:  
wat moeten we doen? 
Hij antwoordt en zegt tegen hen:  
wie twee hemden heeft  
moet delen  
met wie er geen heeft,  
en wie te eten heeft, 

 
moet hetzelfde doen! 
Er komen ook tollenaars om gedoopt te worden;  
zij zeggen tot hem: meester, wij, wat moeten wij doen? 
En hij zegt tot hen:  
vorder niet meer dan voor jullie is vastgesteld! 
Ook soldaten stellen hem vraagt hem:  
En wij, wat moeten wij doen?  
Tot hen zegt hij: niemand uitschudden, niemand iets afpersen,  
genoegen nemen met je soldij! 
Vol verwachting is het volk en in hun hart vragen allen zich af 
of Johannes de Messias zal zijn, 
maar Johannes zegt tegen allen: ik doop jullie met water,  
maar komen zal  hij die sterker is dan ik,-  
ik ben niet waardig  
de riemen van zijn sandalen los te maken.  
Híj zal jullie dopen met heilige geest en vuur. 
híj heeft de wan in zijn hand  
om zijn dorsvloer te zuiveren  
en het graan bijeen te brengen in zijn schuur;  
maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur. 
Zo en met nog vele andere aansporingen  
brengt hij aan het volk het goede nieuws. 
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Evangelielied 
 

Kwam van Godswege, een man in ons bestaan,  
een stem om te getuigen, Johannes was zijn naam.  
Man van Godswege, Johannes was zijn naam.  
 

“Dat wij omkeren, verlaten ons domein,  
beleven ’t woord der Heren en niet weerbarstig zijn.“ 
Dat wij omkeren en niet weerbarstig zijn.  
 

Doper, wat moeten wij doen totdat Hij Komt? 
“in hoop en vrees doet boete, gelooft in zijn verbond.” 
Doper, wat moeten wij doen totdat Hij komt?  
 

 
 
Overweging 
 
 
Muziek 
 
 
Lied 
 
Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn  
voor een volk dat zonder reden levenslang op weg moet zijn? 
 

Zal er ooit een blijvend heden vol van goede vrede zijn.  
waar geen pijn meer wordt geleden: levenslang gebroken zijn.  
 

Zie de takken aan de bomen waar het jonge groen ontluikt  
tot een stralend nieuwe zomer waar de vredesbloesem ruikt.  
 

Zie de sterren aan de hemel waar het duister van de nacht  
door hun schijnsel wordt verdreven  
tot een nieuwe dag die lacht.  
 

Zoals bomen mensen tonen dat er kracht tot groeien is  
zal de zoon der mensen komen die de boom des levens is.  
 

Zoals de sterren mensen melden dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden dat het licht der wereld is.  
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Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof in God die liefde is, 
bron en oorsprong van alle leven 
en heel de wereld. 
 

Ik geloof dat God ons roept en zendt 
om van deze wereld een thuis te maken: 
een wereld zonder honger en geweld, 
waar heel de schepping tot ontplooiing komt. 
 

Ik geloof in Jezus Christus, 
die geroepen en gezonden werd 
om lief en leed met ons te delen, 
om, geborgen in Gods liefde, 
licht en vrede te brengen in de wereld. 
 

Hij is de mensenzoon, 
die zijn leven heeft gegeven 
die is gestorven en begraven 
die leeft voorbij de dood 
in God en in mensen. 
 

Ik geloof dat de mensenzoon  ons roept en zendt 
om brood en leven te delen met de arme, 
om aandacht en liefde te delen met elkaar. 
 

Ik geloof dat zijn Geest woont in mensen, 
die uit zijn op gerechtigheid en vrede. 
 

Ik geloof in de gemeenschap van liefde, 
waar mensen in zijn geest 
broers en zussen worden 
en solidair zijn met wie kwetsbaar zijn 
op weg naar zijn Rijk van vrede 
en verbondenheid voor altijd. Amen. 
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Voorbede  
 
♫  Acclamatie 
 

God in de hemelen, zie naar ons mensen, 
wijs ons de weg van het leven. 
 
 
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. 
   
 
Vredewens  
 

 

Gedicht: De stille Godsverwachting 
 

De stille Godsverwachting 
die wij advent noemen 
leert je anders kijken, 
voelen, spreken, handelen. 
Want niets is onomkeerbaar 
of voorgoed verloren. 
Alles blijft wachten 
in zijn diepste kern 
op – God weet – 
een bewogen menselijke hand 
waarmee al het gekneusde 
en vertrapte weer kan worden 
aangeraakt en in het licht getild. 
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Om onaantastbaar 
als een ster te schijnen. 
 

De stille Godsverwachting 
brengt je in een sterke tegenstroom, 
vandaag, in deze wereld. 
van hoop ondanks het onheil. 
Van recht doen onvoorwaardelijk. 
Van zachte kracht  
als antwoord op geweld. 
Van mildheid en van mededogen.   Kris Gelaude 
 
 
 
Stilte 
 
  
 
Lied 
 

Van grond en vuur zult Gij ons maken, hoog op rotsen,  
aan levend water, van geur en smaak, van licht en stem,  
uw evenbeeld.  
 

Volk dat in duisternis gaat, mensen met stomheid geslagen,  
het zal geschieden, zegt Hij, dat zij weer glanzen als nieuw.  
Van licht en stem zult Gij ons maken, uw evenbeeld. 
 

Niet meer beklemd en verdeeld  
niet meer in woorden gevangen.  
Een en gekend en bevrijd eindelijk mens zal ik zijn.  
Van licht en stem zult Gij ons maken, uw evenbeeld.  
 

Daar staat de stoel van het recht,  
daar zal staan de tafel der armen,  
dan is de dag van het lam, zie, Ik kom haastig, zegt Hij.  
 

Van grond en vuur zult Gij ons maken, hoog op rotsen,  
aan levend water, van geur en smaak, van licht en stem,  
uw evenbeeld.  
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Mededelingen 
 
Bij de uitgang van de Kerk staan de collectemandjes 
Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap (NL72 RABO 0156 

2767 20 tnv Parochie Zalige Titus, ovv Locatie MVR Bennekom) 

Collecte 2: Stichting Vrienden van Mikondo (voor scholen in 

Congo), NL37 INGB 0009 3940 95 

U kunt uw gaven in de mand achterin de kerk leggen   
 
 
Zending en zegen 
 
 
Slotlied  
 

Neerdalen als dauw uit de hemel,  
als regen uit zware wolken zal de gerechte.  
 

Gij die voor mij de ruimte schiep:  
aarde en hemel bij name riep,  
die alles deed wat moest gedaan  
opdat een mens maar zou bestaan.  
 

Woestijn waar eens te leven was.  
Uw naam verstoven als stof en as.  
Geen lover, schaduwrijk, geen bron,  
alsof Gij nooit met ons begon.  
 

Keer nog uw aangezicht tot hier.  
Verzacht mijn hart, wek mijn ogen weer,  
dat niet wat Gij hebt aangeplant  
wordt uitgeroeid door mensenhand.  
 

Neerdalen als dauw uit de hemel,  
als regen uit zware wolken zal de gerechte.  
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ter overweging: 
 
Met grote letters 
 
Met grote letters wil ik schrijven: 
‘Liefde is het hart van het heelal.’ 
Onzin, iets voor Dante – liefde is 
bij elkaar zitten, zwijgen, 
willen zeggen wat je al lang 
weet en toch niet zeggen kunt, 
zuchtend opstaan, heen en weer lopen, 
spelen met de voet van een glas. 
 
Weten: ze heeft verdriet en 
er niets aan kunnen doen, angst 
zien, onrust, toch blijven waar 
je bent, uit het raam kijken, 
een hand leggen op een knie, 
de klok horen tikken, gekraak 
op een vreemde plek in huis, 
samen opruimen iets dat viel. 
 
Denken aan leven, dromend 
van een sterfbed met je hand 
in dezelfde die je nu streelt, 
mijmerend lopen op een heidepad, 
die zelfde vogels weer, overal 
ruimte, ademhalen, in grote 
ogen kijken en voor altijd weten: 
liefde is het hart van het heelal. 
 
Gabriël Smit, 1966 
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