
 

 

Huisliturgie - Vierde zondag van de Advent (20 december) 

 

 
Suggesties voor gezinnen met kinderen 
 

1) Vertel het evangelieverhaal. Gesprek: Kreeg jij al eens bijzonder/ goed nieuws? Wanneer? 
Wat gebeurde er toen? Wat voelde je toen? Elk kind denkt hierover eerst na in stilte na. 
Daarna tekenen ze waar ze aan denken. Nadien vertellen de kinderen wat er gebeurde. 

2) Laat de kinderen daarna zelf een geboortekaartje tekenen voor Jezus. Knip wat dikker papier 
in een formaat dat geschikt zou kunnen zijn als geboortekaartje. 

3) Komt allen tezamen! Samen op weg naar Betlehem - een reeks van filmpjes om op weg te gaan 
naar Kerstmis. Vier ervaren vertellers nemen je mee langs de profeten, op weg met de 
heilige Familie, de herders en engelen, de koningen, de sterren en de dieren naar de nieuwe 
Koning.  Nadien kun je je verwondering met anderen delen via een padlet, of thuis creatief 
aan de slag gaan. Elk filmpje blijft enkele weken online staan. Je kan ze op deze website 
terugvinden:  https://sites.google.com/view/godlyplayadvent2020 

 

 

Kruisteken 

 

We zijn hier samen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

 

Gebed bij het aansteken van de tweede kaars  
 

(Bij de aanvang, kunnen we de lichten uitdoven in de kamer en pas na de lichtritus terug aansteken.) 

 
God, de vierde adventskaars die we vandaag laten branden, 
brengt de menswording van Uw Zoon heel dichtbij. 
Maria krijgt de engel op bezoek. De spanning stijgt ten top. 
Jezus mag opnieuw geboren worden bij Maria, in ons hart, in onze wereld. 
Wij bidden dat we dit wonder toelaten in ons bestaan. 
 

Lied 

 
Hierna kunnen we dit lied beluisteren of meezingen: O kom, o kom, Immanuel 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=-8K1caO2ztg 

 
O kom, o kom, Immanuel 
 
O kom, o kom, Immanuel, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer 
zodat het looft uw naam, o Heer. 
 
Refrein 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel. 
 
O kom, Gij wortel Isai, 
verlos ons van de tyrannie, 
van alle goden dezer eeuw, 

https://sites.google.com/view/godlyplayadvent2020


o Herder, sla de boze leeuw!  
Refrein 
 
O kom, o kom, Gij Orient, 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Refrein 
 
O kom, Gij sleutel Davids, kom, 
en open ons het heiligdom; 
dat wij betreden uwe poort, 
Jeruzalem, o vredesoord! 
Refrein 
 
O kom, die onze Koning zijt, 
in wolk en vuur en majesteit, 
Adonai, die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht! 
Refrein 
 

 

Lezing  

 

Uit het evangelie opgetekend door Lucas (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 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. 
 

 
Bezinning bij het evangelie 
 

Een jonge vrouw voelt Gods aanraking onherroepelijk over haar komen.  Probeer je eens in 

te denken wat Maria voelde toen zij dit ontzagwekkende nieuws kreeg. Zij heeft vragen en zij 

spreekt ze uit. Zij voelt zich niet gevleid, nee, zij is verward en deze verwarring spreekt zij uit. En 

dan zegt ze ‘Ja’ op wat God van haar wil. Op grond van deze persoonlijke ontmoeting geeft Maria 

haar leven, haar reputatie, haar hele wezen over aan het goddelijke plan voor een betere wereld.  
Net zoals Maria, ben ik ook in deze wereld gekomen voor een doel. Dat doel zal mij niet op 

een even dramatische wijze onthuld worden als bij Maria.  Als ik naar dit verhaal luister, komt de 
vraag bij mij op: Ben ik bereid God in mijn leven toe te laten? Ook als weet ik dat mijn leven op die manier 
misschien heel anders zal verlopen dan ik zelf gehoopt had? Hoe reageer ik in een crisis? Kan ik van Maria’s 
voorbeeld leren?  

 

Achtergrondmuziek: De lofzang van Maria (Huub Oosterhuis, Ignace de Sutter) 

 

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/157b-iedere-tijd-opnieuw-gaat-zijn-genade-1_0_2_4 

 

Voorbeden 

 
Leider: God, wij dromen van een mooie wereld en wij weten het wel: als iedereen van goede wil is 
dan wordt onze droom waar. Daarom bidden wij tot U. 
Na elk gebed antwoorden we: Kom naar ons toe en schep vrede op aarde. 
 
Laat ons bidden voor de mensen die in deze koude dagen op straat moeten slapen of in een huis dat 
ze niet kunnen verwarmen. 
Dat ze onze menselijke warmte mogen ervaren zodat ze niet verbitterd worden. 
Geef ons de moed om naar hen toe te gaan en hen niet in de kou te laten staan. 
 
Kom naar ons toe en schep vrede op aarde. 
 
Bidden wij voor de grote wereldkerk  
die zich moeder noemt 
en is uitgegroeid tot een machtig instituut; 
dat ze waarachtig moeder mag worden 
naar het voorbeeld van Maria: 
vol ontvankelijkheid  
voor de Geest van God. 
 
Kom naar ons toe en schep vrede op aarde. 
 
Bidden wij voor alle mensen van goede wil, 
voor allen die oprecht streven 
naar gerechtigheid in de wereld, 
voor de mensen die opkomen voor de zwakken 
in onze samenleving, 
dat ze als Maria enthousiast blijven bouwen 
aan Gods woning onder de mensen. 
 
Kom naar ons toe en schep vrede op aarde. 



 
God, wij bidden vandaag tot U 
op voorspraak van Maria.  
Maak ons vol overgave aan uw wil, 
dan zal Hij onder ons wonen 
die is uw Zoon, onze Heer. 
Amen. 

 

Onze Vader 

 

‘Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn’, zegt de Heer, ‘ben Ik in hun midden’. Laten we daarom 

vol vertrouwen bidden:  

 
Samen: 
 
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. 

 
Slotgebed 
 
God, Maria kreeg het mooie bericht van een nieuwe wereld die zou opengaan in haar kind Jezus. 
Geef ons allemaal zo'n droom waarin wij geloven dat de wereld beter kan. 
 
In de vierde kaars leggen wij ook ons ja-woord op uw uitnodiging om in ons geboren te worden.  
 
Heer, voor U is niets onmogelijk. Geef mij de durf heel mijn leven door U te laten bepalen en met 
alles wat ik heb en wie ik ben "ja" te zeggen op uw uitnodiging om Jezus in mij geboren te laten 
worden. 
 
Slotlied 
 

Tot slot kunnen we dit lied beluisteren of meezingen: De nacht loopt ten einde (Huub Oosterhuis, 

Bernard Huijbers). 

 

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/460-de-nacht-loopt-ten-einde-4_2_9 
 
 
 
 


