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Liturgie tweede adventszondag (B)  

(6 december 2020) 
 
Kruisteken en Openingswoord 
 
Pr.  Vandaag, op deze tweede zondag van de advent horen we de roep van verschillende 

stemmen. Laten we ernaar luisteren in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige 
Geest. Amen.  
In de tweede week van de Advent lezen we uit het Marcusevangelie. Marcus opent zijn 
Blijde Boodschap met een oproep van de profeet Jesaja: ‘Bereid de weg van de Heer, 
maak zijn paden recht.’ En hij voert Johannes ten tonele,de man die de oproep van Jesaja 
gestalte gaf in Jezus’ tijd. De ‘voorloper’, ‘de doper’, ‘de wegbereider’, 
die zelf de weg van de Heer ging.  
Laten wij ons in deze voorbereiding op Kerstmis raken door zijn boodschap en voorbeeld. 

 
Gebed om ontferming  
 
Pr.:. Onze wijze van leven, onze gevoelens en gedachten onze omgang met elkaar,  

onze deelname aan het kerkelijk en maatschappelijk leven, kunnen het licht niet altijd 
verdragen. Daarom bidden we om vergeving. 

 
L.  Heer, die Liefde zijt en Trouw, die oproept tot gerechtigheid en vrede  open ons hart en keer  

U naar ons toe. Heer, ontferm U over ons.  
 

L.  Christus, die zegen en toekomst schenkt, die aanzet tot bekering en welzijn … open ons hart 
en keer U naar ons toe. Christus, ontferm U over ons.  

 
L.  Heer, die inzet en daadkracht beloont, die heil en genezing schenkt …open ons hart en keer 

U naar ons toe. Heer, ontferm U over ons.  
 

Pr. Goede God, open onze ogen opdat wij zien wat er om ons heen gebeurt. Open ons hart 
om te luisteren naar de vragen van mensen.  

 
Openingsgebed  
 
Pr.: Eeuwige God, Jesaja en Johannes riepen mensen op tot bekering. Moge hun woord ook 

ons raken en ons weghalen uit onze onverschilligheid.  Open onze oren en ons hart voor 
elk profetisch woord dat ons oproept om bij te dragen aan de groei van uw Rijk van liefde, 
vrede en gerechtigheid. Amen. 

 
Eerste Lezing (Jes. 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! 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.' 
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Evangelie (Mc 1, 1-8)  
 
Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. 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 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 die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig 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.' 
 
Homilie 
 
Opiniemakers zijn schrijvers of reporters die met hun reportages hun toehoorders willen 
beïnvloeden. Als ze onafhankelijk zijn, staan ze kritisch tegenover elke gezagsinstantie. In een 
democratie kunnen zijn een belangrijke opbouwende rol spelen door uit te dagen, door het vuur 
aan de schenen te leggen. Johannes de Doper was zo een opiniemaker avant-la-lettre. Hij 
bekritiseerde de toenmalige heerser, koning Herodes. Johannes de Doper is een wat aparte 
figuur. Als je zijn persoonsbeschrijving leest, dan weet je dat hij geen reclame was voor een of 
andere supermarkt of modehuis. Gekleed in kameelhaar. Hij at sprinkhanen en honing. Als een 
vrij man verkondigde Johannes de Doper zijn boodschap: een bevrijding van het hart, een 
verandering van mentaliteit, om innerlijk de weg vrij te maken voor de gezondene van God. 
 
Stel dat Johannes de Doper vandaag zou verkondigen. Wat zou vandaag zijn boodschap zijn? 
Of anders gezegd: hoe zouden wij vandaag de weg vrijmaken, het hart vrijmaken om Christus te 
ontmoeten. Welke obstakels moeten weg. Die weg vandaag vrijmaken, zal wellicht onder meer te 
maken met een meer ecologisch bewustzijn in ons leven, snoeien in ons leefpatroon, 
consuminderen.  
 
Die weg vrijmaken kan enkel gebeuren door middel van mensen, door christenen, door zij die 
daartoe bij hun doopsel zijn uitgedaagd en geroepen. Het is tegen alle stroom in stug vol houden 
dat de wereld en de mensheid niet ten onder zal gaan, dat het kwade niet overwint, dat God in 
ons midden komt wonen, als wij ons hart vrijmaken.  
 
U kent ongetwijfeld dat verhaal van dat kruisbeeld, dat na de oorlog ergens in een kerk werd 
gevonden en waarvan de armen waren afgeschoten. Een soldaat hing het opnieuw op en 
schreef ernaast: WIJ ZIJN ZIJN HANDEN. Het is precies dat wat Johannes de Doper bedoelt als 
hij spreekt over de komst van God. Wij allen die gedoopt zijn, zijn Gods handen. De komst van 
Christus krijgt gestalte door ons vandaag die iets van Gods liefde hier zichtbaar durven maken. 
Advent is je laten doordringen door die God, die in jou wil komen wonen en werken. Ook jij bent 
een schakeltje in dat scheppingsplan van God.  
 
De viering van het kerstfeest is een dierbare traditie in onze christelijke wereld. Maar het stelt 
helemaal niets voor zonder een God wiens liefde zichtbaar wordt. Laten we het kerstfeest meer 
laten zijn dan enkel een mooie boom en een beetje jingle bells. Wij kunnen het, samen: iets van 
die liefde van God zichtbaar maken in onze daden van goedheid hier in Aalst. Hij heeft geen 
andere handen dan de onze. Laat het maar gebeuren, laat God maar geboren worden. 
 
Marc Verwaeren, pastoor-deken 
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Voorbeden 
 
L. Bidden we dat we ons niet laten hinderen door hindernissen en drempels, maar de moed 

zouden hebben op te staan en wegen in te slaan waartoe God ons oproept. 
 Laten we bidden. 

 
L. Bidden we voor kinderen en jongeren die rond de feestdagen aan de kant gezet worden, 

omdat ze niet kunnen meedoen. Dat ze mensen ontmoeten die kunnen geven en dat ze 
ontvangen wat niet te koop is.  
Laten we bidden. 

 
L. Bidden we voor onszelf. Dat wij bereid zouden zijn radicaal nieuw te worden. Dat wij 

bewust anders zouden gaan leven en zo het Rijk van God dichterbij brengen.  
Laten we bidden. 

 
L. Bidden we voor onze (parochie)gemeenschap(pen), voor onze zieke, bejaarde en 

eenzame mensen die van U kracht en troost verwachten; voor onze kinderen die het 
doopsel ontvangen en tot onze gemeenschap willen behoren; voor hen die van ons zijn 
heengegaan en van wie de namen leven in ons hart. Bewaar hen allen in uw trouw.  
Laten we bidden. 

 
Pr..    Voor al deze intenties en voor al wat ons persoonlijk ter harte gaat, bidden we:  

Zegen ons allen, goede God, met kracht en goede moed, opdat wij al doende uw rijk 
dichterbij brengen, uw toekomst verhaasten. Amen. 

 
Gebed over de gaven  
 
Pr. Goede God, in het teken van brood en wijn gedenken wij  het komen van uw Zoon onder 

ons.  Geef dat wij, beginnend met onszelf,  de weg begaanbaar maken naar een nieuw 
bestaan Dit vragen wij u door Jezus, de door U gezondene. Amen. 

 

Onze Vader 
 
Pr.:  Op weg gaan, het parcours volgen dat Jezus heeft uitgetekend, betekent ook: 

soms even halt houden om nieuwe energie op te doen. En dus trok Jezus zich af en toe 
terug om te bidden. Wij mogen met Hem meebidden tot zijn en onze Vader:  
Onze Vader… 

 
Vredewens 
 
Pr.: Vrede is het woord van de Heer voor zijn volk,voor zijn getrouwen. Moge die vrede ons 

tegemoet komen, waar wij op weg gaan naar elkaar. De vrede van God die tegemoet 
komt, zij altijd met u. 

 
Uitnodiging tot de communie  
 
Pr.   Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald – zegt God. Wie van dit brood 

eet, zal leven in eeuwigheid. Heer, ik ben niet waardig… 
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Bezinning na de communie: 

 

L God heeft een gezicht 
 
Er was een tijd dat de mensen in de korte dagen bij het schemerlicht, en bij het halfopen 
deksel van de kachel niets anders deden dan verlangen: een oeroud verlangen naar de 
lente en het lengen van de dagen.  
Nu scheppen wij iets van dezelfde sfeer met schemerlicht en gekleurde kaarsen. Maar ons 
verlangen is zoveel meer, reikt zoveel verder dan de lente en het lengen van de dagen. 
Wij verlangen in de duistere berichten van de laatste dagen naar een land en naar een 
leven zonder angst en zonder leugen. Laat morgen al het duister opgehelderd zijn, de 
diepste oorzaken ervan bekend, de juiste besluiten gevallen en oordelen geveld, zodat 
ons land gezond herademt. Er zit in elke duisternis een eigen dynamiek, onweerstaanbaar 
groeit de morgen uit de nacht, de lente uit de winter.  
Zo heeft God zijn schepping uitgedacht. Diezelfde rusteloze dynamiek zit in de verdwazing 
van de mensen .Onweerstaanbaar groeit bij elke ongerechtigheid een onbehagen en een 
weerstand en die rebelse wil om eindelijk en voorgoed gerechtigheid te maken.  
Wij bidden om advent, om licht dat groter is dan het licht van de mensen, en om liefde uit 
den hoge, mooier dan de lente.  
 
(Manu Verhulst) 

 
Slotgebed  
 
Pr.   God van Liefde, we willen U danken voor mensen die door hun manier van leven  

‘wegwijzer’ zijn naar U. Johannes reikte met een warm hart en een groot geloof.  
mensen de hand om samen de overstap te wagen. Laat mij mensen ontmoeten  
die mij de weg tonen en laat mij zelf voor anderen zo’n ‘wegwijzer’ zijn. Amen. 

 
Zending en zegen: 
 
Pr.. Wij hebben het verhaal van het 'Begin van de Goede Boodschap' gehoord. 

Nu worden wij gezonden om het 'Vervolg van die Goede Boodschap' tot werkelijkheid te 
maken .God wil ons daarbij tot steun zijn met zijn zegen:  
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 


