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Liturgie vierde adventszondag (B)  

(20 december 2020) 
 
Kruisteken en Openingswoord 
 

Pr. De vrede van God, onze Vader +, de liefde van Jezus Christus, zijn Zoon, en het licht van 
de heilige Geest dalen over ons neer als dauw uit den hoge. Amen. 
 
Als het gaat om het woord van God, is het lang niet altijd vanzelfsprekend dat we daar 
ontvankelijk voor zijn. De Bijbellezingen zijn immers niet altijd gemakkelijk te begrijpen, 
want ze zijn al zo oud en stammen uit een andere cultuur. Daarenboven gebruiken ze de 
taal van de beeldspraak. Nochtans wilt U, God, ons hart daarmee raken en ons de 
diepgang doen inzien van wat U ons zeggen wil: dat U ons innig liefhebt en dat U als 
teken daarvan uw Zoon wil laten mensworden. 
 
Omdat wij vaak te weinig aandacht hebben voor die boodschap vragen wij U om vergeving  

 
Gebed om ontferming  

 
Soms zijn wij verward of verdwaald. Laat dan uw licht schijnen, Heer, 
kom tot ons met uw vergeving. Neem al wat vrede en welzijn in de weg staat 
en al wat haaks staat op uw en onze droom met mensen van ons weg. 
Daarom bidden wij: Heer, ontferm U over ons. 
 
Christus, bedek al wat in ons hart donker en bezwaard is met uw liefde. 
Geef ons de moed en de kracht om ons te bekeren opdat wij zouden herleven in U. 
Daarom vragen wij: Christus, ontferm U over ons. 
 
Heer, keer U naar ons en kom ons ter hulp. Zie de zovele  mensen die dolen in het 
duister, zie hun goede wil, hun wanhoop, hun onmacht en hun schuld. Wees met ons 
begaan. Daarom bidden wij: Heer, ontferm U over ons. 

 
Openingsgebed  
 
Pr. God, wij zijn mensen van verlangen. Bij duisternis zien wij uit naar licht, bij kou naar 

warmte, bij honger naar een gedekte tafel. Evenzeer verlangen wij naar samenzijn, 
naar vriendschap en verzoening, naar weerzien na afwezigheid. Wij danken U voor die 
altijd aanwezige vlam van uw liefde die blij maakt en die reikt naar U, vandaag en alle 
dagen. Amen. 

 
Eerste lezing (2 Sam 7, 1-5, 8b-11, 16) 
 
Toen Koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis en de Heer gezorgd had dat al zijn 
vijanden in heel de omtrek, hem met rust lieten, zei hij tegen de profeet Natan: 'Nu moet u eens 
zien! Zelf woon ik in een paleis van cederhout en de ark van God staat onder tentdoek!' Natan zei 
tot de koning: 'Doe gerust wat u van plan bent; de Heer staat u bij.' Maar diezelfde nacht nog werd 
het woord van Jahwe gericht tot Natan: 'Zeg aan mijn dienaar David: zo spreekt de Heer: Gij wilt 
voor Mij een huis bouwen en Mij daarin laten wonen? Zo spreekt de Heer, Heer van de hemelse 
machten: Ik heb u uit de steppe gehaald, achter de schapen vandaan om vorst te zijn over mij volk 
Israël. Op al uw tochten heb Ik u bijgestaan, al uw vijanden heb Ik vernietigd, uw naam heb Ik 
groot gemaakt als die van de groten der aarde. Ik heb mijn volk Israël een gebied gegeven en het 
daar geplant om er te wonen. Het wordt niet meer opgeschrikt en door geen boosdoeners verdrukt 
zoals vroeger, in de tijd dat Ik over Israël, mijn volk, rechters had aangesteld.  



2 

 
Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten. De Heer kondigt u aan dat Hij een huis voor u 
zal oprichten. Zo zal uw huis en uw koninklijke macht altijd stand houden; uw troon staat vast 
voor eeuwig.' 
 
Evangelie (Lc 1, 26-38)  
 
Toen Elisabeth zes maanden zwanger was werd de engel Gabriël van Godswege gezonden 
naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, 
uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: 
'Verheug u, de Heer is met u!' Zij schrok van dat woord en vroeg zich af, wat die groet toch wel 
kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: 'Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij 
God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en gij moet Hem de naam 
Jezus geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal 
Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis 
van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.' Maria echter sprak tot de engel: 
'Hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken?' Hierop gaf de engel haar ten antwoord: 'De 
heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom 
ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet, dat zelfs 
Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij 
onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk.' Nu zei 
Maria: 'Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.' En de engel ging van 
haar heen. 
 
Homilie 
 
In alle beroemde musea kom je de mooiste afbeeldingen tegen van wat we noemen de 
Annunciatie: die zo bijzondere en intieme ontmoeting in Nazaret van de engel Gabriël met Maria. 
Het is ons evangelie van vandaag. Geen ander Bijbelverhaal heeft zo veel kunstenaars 
geïnspireerd als juist dit ontroerende tafereel. Waar kunstenaars heel de geschiedenis door 
geprobeerd hebben de schoonheid van dit tafereel in kunst te vangen, daar moeten ook wij 
zorgvuldig omgaan met dat beeldende verhaal over de boodschap van de engel aan Maria. De 
evangelist Lucas verhaalt niet enkel de wonderlijke geboorte van Jezus in dit verhaal, maar 
tussendoor noemt de evangelist ook de wonderlijke geboorte van Johannes de Doper. Twee 
wonderlijke geboorteverhalen bij elkaar gebracht. Geen toeval. Ze horen wezenlijk bij elkaar. 
Want hier is iets bijzonders aan de hand. Het gaat om het handelen van God. God werkt in het 
leven van mensen, doodgewone mensen. 
 
Het evangelieverhaal van vandaag is literair gezien een meesterwerk. Maar nog goddelijker is de 
boodschap die erin verborgen ligt: een overrompelende ervaring: God gaat nieuw, opnieuw aan 
het werk met mensen. God treedt binnen in het kleine dagelijkse leven van mensen. En via Maria 
en Jozef, via Elisabeth en Zacharias treedt God ook onvermoed binnen in het leven van ieder 
van ons. De grote God komt de kleine en kwetsbare mens tegemoet. Hij zendt zijn uitnodiging 
aan ieder van ons. Hij vraagt ons Hem van dienst te zijn. ‘Mij geschiede naar uw woord’, is 
Maria’s antwoord. Ze geeft zich vrijwillig en totaal over aan God. Wie als mens zo openstaat voor 
God, die draagt Gods vruchten in zijn leven. Wie dat woord durft te geven: ‘Mij geschiede naar 
uw woord, die laat God geboren worden in zijn leven. Dan mag het kerstmis worden, hier en nu. 
Een goddelijk tafereel wordt ons gegeven. Wij mogen het opnieuw schilderen. God opnieuw laten 
geboren worden, in jouw, in mij. Kom Emmanuël, wij verwachten U. Wij laten u opnieuw aan het 
licht.  
 
Marc Verwaeren, pastoor-deken 
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Voorbeden 
 
Le. Bidden wij dat wij durven leven als een kind: open, ontvankelijk, klein en kwetsbaar. 

Dan kan er voor ieder van ons ruimte ontstaan om te groeien en te worden zoals God ons 
bedoelde. Laten wij bidden. 

 
Le.  Bidden wij  dat wij elkaar de hoop op een betere wereld niet ontnemen, maar mekaar 

behoeden voor wanhoop en negativisme. Laten wij bidden. 
 
Le. Bidden wij voor mensen bij wie de geestkracht gebroken is. Dat zij er weer bovenop 

mogen komen omdat  liefdevolle mensen hen willen nabij zijn. 
Laten wij bidden. 

 
Le. Bidden wij voor  de Kerk van nu. Dat zij terug een sprankelend teken van hoop mag 

worden voor een wereld die daar zo’n behoefte aan heeft. Laten wij bidden. 
 
Le. Bidden wij voor onze zieken, gehandicapten en mensen die niet meer voor zichzelf 

kunnen instaan, dat zij een goede verzorging en begeleiding ontvangen en omgeven 
worden met tedere aandacht… Laten wij bidden. 

 
Le. Bidden wij om toegankelijke huizen waarin daklozen en zwervers beschutting vinden, 

een bed om te slapen een tafel van gemeenschap en verbondenheid, een luisterend oor 
en een warm hart. Laten wij bidden. 

 
Gebed over de gaven 
 
Pr. God, aanvang van alle leven, eindbestemming van al wat is, laat deze tafel van breken en 

delen voor ons een nieuw begin zijn van samenhorigheid en vrede, van toewijding aan 
elkaar. Voltooi in ons wat Gij begonnen zijt in Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Onze Vader 
 
Pr. In het vertrouwen dat God ook bij ons terug geboren wil worden, mogen wij bidden met de 

woorden die zijn Zoon ons geleerd heeft: Onze Vader 
 
Vredewens 
 
Pr. Onnoembare God, wij bidden U om vrede hier in ons midden en in ons hart. 

Geef dat wij niet alleen ‘vrede nemen’ met het diepste van onszelf, maar dat wij ook de 
mogelijkheden  zien om stap voor stap, met vallen en opstaan, die mens te worden die wij 
kunnen zijn. Breng ons tot die vrede die ons opent voor het diepe levensgeheim in elke 
mens, zodat wij gaandeweg komen tot vrede en gerechtigheid voor deze wereld,  
waar uw aanwezigheid voelbaar en tastbaar wordt in wat mensen, in woord en gebaar, 
voor elkaar kunnen zijn. Die vrede van de Heer zij met u. 

 
Uitnodiging tot de communie  
 
Pr.  God wil een God voor mensen zijn, daarom liet Hij in ons midden zijn Zoon geboren 

worden, die zichzelf brak en uitdeelde tot voedsel van ons allen. 
Dit is het Lam Gods… 
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Bezinning na de communie 
 
Le. Hoe zouden wij waakzaam kunnen zijn, indien Gij ons niet tot steun zou zijn, Heer? 

Heer, leer ons attent te zijn zodat wij dat vlammetje hoop kunnen laten oplaaien tegen 
wanhoop en pessimisme in; zodat we ons kunnen verzetten tegen systemen van ellende 
en verdrukking. Maak waakzame wachters van ons, Heer, zodat wij uw komst bij ons niet 
zouden missen. 

 
Slotgebed 

 
Pr. God, naar U gaat ons diepste verlangen. Kom ons tegemoet nu het jaar ten einde loopt 

en wij uitzien naar het geboortefeest van Jezus. Hij is de Levende,  
de ware Weg die ons wil leiden, vandaag en morgen, naar eeuwig leven bij U. Amen. 

 
Zending en zegen  
 
Pr. Vrede is een kind dat lacht… en geen systeem of plan dat wordt bedacht.  

Vrede is een oud verhaal dat met een ster begint, een stal, een houten kribbe, en een 
kind.  
Ga in vrede, op weg naar het Kind… Moge Gods zegen ons helpen onderweg:  
In de naam van + de Vader, de Zoon, en de heilige Geest. Amen. 

 


