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Vierde zondag Advent   19-20 december 2020 
–  

decanaat Poperinge 
 

 

 
Als aperitief:  RORATE CAELI, Schola Gregoriana Mediolanensis,  
 
https://www.youtube.com/watch?v=W9uKT9nVcqY 
 
En deze renaissanceversie kan me echt bekoren: 
La Spiritata: Rorate Coeli (Heinrich Schütz) 
in 2 versies: https://www.youtube.com/watch?v=rJa6t7_ERZk 
https://www.youtube.com/watch?v=V94aR81PslM 
 

Refrein: Roráte caéli désuper, 
et núbes plúant jústum. 

Refrein: Dauwt, hemelen, van boven, 
gij, wolken, beregene de rechtvaardige. 

Ne irascáris Dómine, 
ne ultra memíneris iniquitátis: 
ecce cívitas Sáncti fácta est desérta: 
Síon desérta fácta est: 
Jerúsalem desoláta est: 
dómus sanctificatiónis túæ et glóriæ túæ, 
ubi laudavérunt te pátres nóstri. - Refrein 

Wees niet langer vertoornd, o Heer, 
denk niet langer aan onze zonden. 
Zie, de heilige stad is tot woestijn geworden, 
Sion is tot woestijn geworden. 
Jerusalem is verdord, 
het huis van Uw heiliging en Uw heerlijkheid, 
waar onze vaderen U geprezen hebben. - Refrein 

Peccávimus, et fácti súmus tamquam 
immúndus nos, 
et cecídimus quasi fólium univérsi: 
et iniquitátes nóstræ quasi véntus 
abstulérunt nos: 
abscondísti faciem túam a nóbis, 
et allisísti nos in mánu iniquitátis nóstræ. - 
Refrein 

We hebben gezondigd en zijn onrein geworden 
en zijn ter aarde gevallen als een blad, 
en onze zonden hebben ons als de wind 
weggeblazen. 
U hebt Uw aangezicht verborgen voor ons 
en ons verpletterd door de zwaarte van onze 
schuld. - Refrein 

Víde Dómine afflictiónem pópuli túi, 
et mítte quem missúrus es: 
emítte Agnum dominatórem térræ, 
de pétra desérti ad móntem fíliæ Síon: 
ut áuferat ípse júgum captivitátis nóstræ. - 
Refrein 

Aanschouw, Heer, de droefheid van Uw volk, 
en zend ons degene, die U zenden wil. 
Zend het Lam, de heerser van de Aarde, 
van de rotsen der woestijn tot de berg van de 
dochter van Sion, 
opdat hij het juk van onze knechting wegneemt. - 
Refrein 

Consolámini, consolámini, pópule méus: 
cito véniet sálus túa: 
quare mœróre consúmeris, 
quia innovávit te dólor? 
Salvábo te, nóli timére, 
égo enim sum Dóminus Déus túus, 
Sánctus Israël, Redémptor túus. - Refrein 

Ge zult getroost worden, getroost worden, Mijn 
volk! 
Spoedig zal uw heil komen. 
Waarom verliest u zich in verdriet, 
terwijl dit juist uw smart verdiept heeft? 
Vrees niet, Ik zal u redden. 
Want ik ben de Heer, uw God, 
de Heilige van Israël, uw Verlosser. - Refrein 
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Welkom   bron: Welzijnszorg (WZZ) 
 
Welkom voor dit samenzijn, voor ons samen vieren 
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
 
Advent is de Heer een thuis geven, 
een plaats bereiden waar Hij mag wonen. 
God zoekt bij mensen onderdak. 
Hij bouwt ons een woning. 
Hij wil in levende mensen wonen. 
Maken wij, als Maria, ruimte voor God in ons hart, 
voor Gods toekomst in ons leven. 
 
In het kader van Welzijnszorg maken we ook ruimte voor mensen 
die geen betaalbare woning vinden. 
Onze solidariteit met hen is een teken van hoop voor hen. 
 
 
Lichtritus en lichtlied  (WZZ) 
 
In de advent zien we uit naar Jezus, 
het licht in ons leven, het licht voor de wereld. 
Vier weken lang zien we uit naar zijn warm licht 
voor de meest kwetsbaren en armen in onze samenleving. 
Met het aansteken van de kaarsen op onze adventskrans 
drukken we ons verlangen uit dat het solidaire licht van Welzijnszorg mag 
groeien, 
opdat ieder mens kan thuiskomen in een goede en veilige woning. 
 
 Jezus, u bent het licht in ons leven. 
 Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt 
 Jezus, u bent het licht in ons leven. 
 Open mij voor uw liefde, o Heer ! (Taizé – melodie ‘Jésus le Christ’) 
 
Dat ook ons ja-woord, gericht tot God, 
zichtbaar mag worden 
in het werk van onze handen, 
in de woorden die wij spreken 
en zo de vlam van de hoop brandend houdt 
in het hart van ieder van ons, 
daartoe steken wij de vierde kaars aan. 
We steken de 4de adventskaars aan en zingen: 
 
Lichtlied:  Geef licht  - Stef Bos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rDyJUeeIV0A 
 
Het wordt steeds vroeger donker 
De winter is in zicht 
Alles keert naar binnen 
De gordijnen gaan weer dicht 
De tijd staat op een kruispunt 
Niemand weet waarheen 
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De schoonheid is soms ver te zoeken 
De dromer staat alleen 
 
Geef licht, geef licht 
Voor een uitweg uit het donker 
Geef wat er vaak niet is 
Geef licht, geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 
 
Zie de wereld om ons heen 
Zie de leugen die regeert 
Zie de ongeleide leiders 
Zie hun volk dat crepeert 
En zie de oorlog die maar doorgaat 
Ook al is ze ver van hier 
Onze wereld is te klein 
Om het niet te willen zien 
 
Geef licht, geef licht 
Geef ruimte en geef uitzicht 
Geef wat er vaak niet is 
Geef licht, geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 
 
Ik stak mijn kop onder de grond 
Maar de haan die bleef maar kraaien 
Alsof hij zei je moet iets doen 
Om een verschil te kunnen maken 
Je kunt verdrinken in cynisme 
Alsof het toch niets uit kan halen 
maar in de verte schijnt een ster 
Die de richting kan bepalen 
En Hij geeft licht 
 
Geeft licht 
Voor een uitweg uit het donker 
Voor wat er vaak niet is 
Dus geef licht 
Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht.  
 
Gebed om ontferming (WZZ) 
 
God, wij keren ons tot U, die een God-met-ons wilt heten, 
en ons ontferming wilt schenken. 
 
Eeuwige, U wilt onder ons wonen, 
als mens onder de mensen. 
Ontferm U over ons. 
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Messias, U wilt van Godswege ons leven delen. 
Ontferm U over ons. 
 
Heer, U die op een unieke wijze 
door God gezegend en bemind bent, 
Ontferm U over ons. 
 
Mogen wij deze tijd gezegend zijn met ontferming van Hem, 
die wij God-met-ons mogen noemen. Amen. 
 
 
Openingsgebed  (WZZ) 
 
God, U die uw tent wilt opslaan  
om onder ons te wonen: 
open onze ogen voor  
de boodschapper van uw vrede. 
Hij is het licht van de wereld. 
Maak ons vrij om Hem te ontvangen, 
die de vervulling is van uw beloften: 
Jezus Messias, vandaag en alle dagen die komen. Amen.    
         (Naar Henk Jongerius) 
 
Eerste lezing:  (2 Sam. 7, 1-5, 8b-11, 16) 
 
Uit het tweede boek Samuël 
 
1  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,  
2  zei hij tegen de profeet Natan: 
`Nu moet u eens zien! Ik woon in een paleis van cederhout  
en de ark van God staat onder tentdoek!'  
3  Natan zei tegen de koning: 
`Doe gerust wat u van plan bent; de Heer staat u bij.' 
4  Diezelfde nacht nog werd het woord van de Heer gericht tot Natan:  
5  `Zeg tegen mijn dienaar David:  `Zo spreekt de Heer:  
 U wilt voor Mij een huis bouwen en Mij daarin laten wonen?  
8b `Zo spreekt de Heer van de machten:  
  Ik heb u uit de steppe gehaald, achter de schapen vandaan,  
  om vorst te zijn over mijn volk Israël.  
9  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 van de aarde.  
10  Ik heb mijn volk Israël een gebied gegeven  
 en het daar geplant om er te wonen,  
 zonder nog opgeschrikt of onderdrukt te worden  
 door boosdoeners, zoals vroeger,  
11 in de tijd dat Ik over mijn volk Israël rechters had aangesteld.  
  Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten.  
 De Heer kondigt u aan dat de Heer een huis voor u zal oprichten.  
16  Zo zullen uw huis en uw koninklijke macht blijven bestaan voor altijd;  
  uw troon staat voor eeuwig vast.'' ' 
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 Tussenzang:  Psalm 89 (88), 2-3, 4-5, 27 en 29 
 
Refrein:  Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen. 
 
Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen, 
uw trouw verkondigen aan elk geslacht. 
 
Gij hebt gezegd: mijn gunst blijft eeuwig duren,  
de hemel is de grondslag van mijn trouw; 
 
Ik heb met David een verbond gesloten, 
mijn uitverkoren dienaar met een eed beloofd: 
 
Ik zal uw nageslacht in stand houden voor eeuwig, 
in alle tijden blijft uw troon bestaan. 
 
Hij zal mij aanroepen; Gij zijt mijn Vader, 
mijn God, de steenrots van mijn heil. 
 
Voor altijd kan hij rekenen op mijn genade, 
voor immer blijft mijn bond met hem van kracht. 
 
 
Tweede lezing:   (Rom. 16, 25-27) 
 
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome 
 
Broeders en zusters, 
 
25  Aan Hem die de macht heeft u sterk te maken  
-volgens het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig,  
volgens de openbaring van het geheim  
dat eeuwenlang verzwegen bleef  
26  maar nu is onthuld,  
en dat aan de hand van profetische geschriften  
krachtens de opdracht van de eeuwige God  
is meegedeeld aan alle heidenvolken,  
om hen te brengen tot gehoorzaamheid aan het geloof -  
27  aan Hem, de enige, alwijze God,  
zij de heerlijkheid,  
door Jezus Christus tot in alle eeuwigheid! Amen. 
 
 
 
Lied:    Het was een maged uitverkoren  (16e E Adventslied) 
 
opa zingt: https://www.youtube.com/watch?v=xbxvhP5ZtLE 
 
Het was een maged uitverkoren, 
Daar Jezus af wou zijn geboren. 
Dies ben ik vro, 
O, benedicamus Domino. 
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Te Nazareth al in die stede, 
Daar is een maged rein van zede. 
Dies ben ik vro, 
O, benedicamus Domino. 
 
Daar kwam een groot gezant van Gode, 
Want Gabriël die was de bode. 
Dies ben ik vro, 
O, benedicamus Domino. 
 
"Maria, weest gegroet en blijde," 
Maar Maria haar zeer vermijde. 
Dies ben ik vro, 
O, benedicamus Domino. 
 
"En wilt niet vrezen, maged schone, 
Gods moeder zult gij zijn idone. 
Dies ben ik vro, 
O, benedicamus Domino. 
 
God Heilig Geest zal in u kommen, 
Gelijk de dauw valt op de blommen." 
Dies ben ik vro, 
O, benedicamus Domino. 
 
 
Evangelie:  (Lc. 1, 26-38) 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 
 
26  In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden  
naar een stad in Galilea, met de naam Nazaret,  
27  naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef,  
die uit het huis van David stamde; haar naam was Maria.  
28  De engel trad bij haar binnen en zei:  
`Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.'  
29  Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei  
en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had.  
30  Maar de engel zei:  
`Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God.  
31  U zult zwanger worden en een zoon baren,  
die u de naam Jezus moet geven.  
32  Hij zal een groot man zijn,  
en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.  
God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven.  
33  Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob,  
en aan zijn koningschap zal geen einde komen.'  
34  `Maar hoe moet dat dan?' zei Maria tegen de engel.  
`Ik heb geen omgang met een man.'  
35  De engel antwoordde haar:  
`Heilige Geest zal op u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken. 
Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God.  
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36  Bovendien, ook Elisabeth, uw verwante,  
is op haar oude dag zwanger van een zoon;  
zij werd onvruchtbaar genoemd, maar zij is al in haar zesde maand.  
37 Want voor God is niets onmogelijk.'  
38  Toen zei Maria: `Ik ben de dienares van de Heer;  
laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.'  
Toen ging de engel van haar weg. 
 
 
Overweging(en) 
 
Ik weet niet of je dat ook zo doet, bij het lezen van een spannende thriller. Vlug 
bladeren naar het laatste hoofdstuk, waardoor je de afloop al kent. Stom want 
op zo’n manier verbrod je heel het plot. Hetzelfde zouden we kunnen doen bij 
het evangelie van vandaag en alleen maar horen dat Maria ‘ja’ zegt. Maar we 
vergeten dan dat het initiatief bij God ligt. Dat het begint met zijn uitnodiging, 
zijn droom om onder de mensen te wonen. Oosterhuis heeft die gedachte heel 
raak verwoord in het lied dat we soms zingen: “alles begon met God”.  
Hier, in de persoon van de engel Gabriël is Hij de initiatiefnemer en stelt aan 
Maria een duidelijke vraag, namelijk of ze de moeder wil worden van de Messias. 
Verrassend toch wel.  
Een onnozele vraag, als je weet dat Maria geen man of zelfs geen vriend had. 
Wie dat verhaal leest zonder gelovige ogen, als een puur menselijke 
aangelegenheid, zal zich blind staren op de maagdelijke geboorte van Jezus. 
Maar daarover gaat het niet. Of Maria al dan niet maagd is, vormt niet de kern 
van de boodschap.  Als je de tekst met gelovige ogen leest, weet je dat de 
hoofdzaak is dat er iets uitzonderlijks te gebeuren staat, namelijk dat er een Kind 
zal geboren worden dat redding zal brengen en naar wie de Joden al eeuwen 
hebben uitgekeken. 
 
Maria zal wel geschrokken zijn want wie was zij: een eenvoudig, jong meisje, 
zonder voorgeschiedenis, wonend in een dorpje van niemendal. Nu, God heeft zo 
zijn eigen, verrassende voorkeuren. Misschien ook met jou… Ik vond in dat 
opzicht een mooie overweging bij collega Vincent Duyck:  
Er is zoveel in jou dat aan het licht wil komen, en dat je leven hier en nu wil 
binnenstappen. Want in jou schuilt wie jij bedoeld bent te zijn. En jouw innerlijke 
kern gaat nu al gebukt onder de geboorteweeën van dat nieuwe leven. Misschien 
vraag je je wel af: “Kan ik dit wel? Doe ik dit wel goed? 
Ben ik op de juiste manier bezig?” Maak je geen zorgen. Alles komt goed. Heel 
gauw zal je een prachtige geboorte meemaken. In jou zal een nieuwe mens aan 
het licht komen. Een gezalfde. Een door-God-beminde. Dan zal je weten wie je 
ten diepste bent en ervaren hoe God mens wordt in jou.  
 
Het is datgene wat we Maria zullen horen verwoorden in haar Magnificat, een 
loflied op haar schepper: kleinen en geringen maakt Hij groot. En het mooie is 
dat dit niet alleen geldt voor Maria, 2000 jaar geleden maar altijd, ook nu, voor 
jou en mij. God heeft grote plannen met elk van ons, alleen zien en voelen we 
dat niet altijd zo. En vanuit de eerste lezing nemen we mee dat God zich niet laat 
opsluiten tussen muren maar graag in mensen woont en met hen meetrekt … 
eens een zwerver, altijd een zwerver. Je kunt je roots niet verloochenen, ook 
God niet.  
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En na de vraag, komt dan het antwoord van Maria, en geef toe ook wel 
verrassend, want wie zegt er nu ‘ja’ zonder voorwaarden, zonder te weten waar 
dat je zal brengen. Haar ‘ja’ is er één van volkomen overgave, alles geven, 
loslaten. Of zoals Oosterhuis dat zo mooi ook formuleert in zijn versie van het 
Onze Vader: “van U is de toekomst, kome wat komt.”  
Het lijkt op een contract tekenen zonder de kleine lettertjes te lezen. Niet 
verstandig, denk je. En toch. Het zit hier vol met mensen die al hetzelfde hebben 
gedaan: een onvoorwaardelijk ‘ja’-woord gegeven aan iemand. Hetzij aan hun 
partner, aan hun kinderen, voor een levensproject, aan God. Geen “ja, maar” of 
“ja, op voorwaarde dat”!  Maar een ‘ja’ met alles erop en eraan, uit liefde. Alleen 
liefde doet een mens zover gaan, en zo’n dingen zeggen. Je weet nooit wat je te 
wachten staat, maar met je ‘ja’ geef je je engagement een dimensie van trouw 
en dat is onontbeerlijk om een duurzaam verbond uit te bouwen en het 
groeikansen te geven.  
 
Mag je dan geen verwachtingen koesteren ? Ik merk dat ik me met deze vraag 
op glad ijs begeef. Ik denk dat dit menselijk is en dus niet uit te sluiten is. 
Alleen, we weten allemaal dat al veel relaties op de klippen gelopen zijn door 
valse of overdreven verwachtingen. Liefde is loslaten, niet grijpen maar dat is 
soms makkelijker gezegd dan gedaan. Maria’s onvoorwaardelijk ‘ja’ blijft dus 
inspireren, bewondering opwekken maar zo is ook elk ‘ja’-woord zeker ? Zonder 
‘ja’ geen leven… is het geen leven. Ieder ‘ja’ is een zegen.  

Miguel Dehondt 
 
-------- 
 
Suggesties voor homilie vanuit de liturgiemap van Welzijnszorg.  
 
Vandaag op de vierde zondag van de advent, ons laatste traject op weg naar 
Kerstmis, ontmoeten wij in de lezingen twee mensen. Twee belangrijke schakels 
in de lange geschiedenis van God met de mensen. Hun namen: David en Maria. 
Zij zijn voor ons als een spiegel. 
Vraag is: Hoe gaan wij naar Kerstmis? Als David of zoals Maria? 
 
David, de machtige, de koning. Die zit stevig op zijn troon. Hij heeft rust 
gevonden en zich gesetteld in zijn paleis. 
En God? Die woont nog altijd in zijn tent. De tent waarin God is meegetrokken 
met de mensen, vele lange jaren door goede en bange tijden. Een tempel zou 
toch beter passen bij God, vindt David. 
Is zo’n imposant huis wel de plaats waar God wil wonen? vraagt de profeet Natan 
zich af. God laat zich immers niet binden in prachtige tempels. In de tent is God 
dicht bij zijn mensen, zo is Hij altijd met hen meegetrokken, daar is God thuis. 
God wenst geen huis van steen. 
 
God wil tussen de mensen wonen. Daar is zijn plaats. In en met mensen alle 
dagen op stap gaan, zo wil God zijn. Doorheen mensen, doorheen hun spreken 
en doen zich laten zien in de wereld, zich laten zien aan de ander. Niet in een 
paleis wil God wonen. 
 
Wil je God een plaats geven, geef Hem dan een plaats bij de mensen, want bij en 
in de mensen wil God wonen. 
Wil je God ruimte geven, geef dan ruimte en leven aan de mensen; daar zal God 
wonen, leven. 
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HIER WORDT 
GEWERKT AAN 
EEN HUIS VAN 
HOOP. 
 

WELKOM! 

Ook in het evangelie komt tot uiting dat God tussen de mensen wil verblijven. 
Voor de menswording van zijn zoon kiest Hij een eenvoudig meisje uit een 
doorsnee gezin. Die wordt door Hem uitverkoren om zijn zoon te ontvangen. 
Tot Maria zegt de engel: jij Maria zal een kind, een zoon ter wereld brengen, die 
de zoon van God zal genoemd worden. 
En zoals tegen Maria zegt die engel, Gabriel (het Hebreeuws voor ‘kracht van 
God’) tot ons, tot mij, tot u: de Heer is met u, vrees niet! 
 
En de engel komt tot ons, en noemt ons bij onze naam en zegt: ‘Jij kan de vrede 
ter wereld brengen, de gerechtigheid, de toekomst. Jij,’ zegt de engel, ‘kan een 
einde maken aan de wanhoop, de armoede, het onrecht, het geweld, de schuld, 
het misbruik. 
Jij kan verandering brengen en het ieder voor zich ombuigen in delen en 
herverdelen. Jij kan het. Samen met andere mensen van goede wil.’ 
 
Durf je dat aan, die uitdaging, durf je dat geloven? Of denk je dat je te klein, te 
zwak, te breekbaar bent? Misschien heb je wel tientallen argumenten om te 
vertellen dat jij niet die mens kan zijn waarin God geboren wordt. Want je hebt 
het te druk, je vindt dat je zo al niet genoeg tijd hebt voor de mensen om je 
heen. Hoe zou je dan iets van God kunnen uitstralen? 
 
God woont daar waar mensen ‘ja’ zeggen! 
Door ons ‘ja’ krijgt de vraag of we als David of zoals Maria naar Kerstmis gaan 
een duidelijk antwoord. 
      (WZZ) 
--------- 
 
IS GEWOON GOED ZIJN, NIET GENOEG MENEER? 
 
A: Hij doet boodschappen voor de buurvrouw, 
steunt iedere maand enkele goede doelen, en voor 
de ‘Warmste week’ bedenkt hij steeds iets nieuws. 
Is dat niet goed, meneer? 
 
B: Jazeker, dat is fantastisch, zo moesten er meer 
zijn. Maar is dat voldoende voor wereldwijd heil, 
voor diepgaand leven voor allen, voor bevrijding, 
voor de ondergang van boosdoeners en de verheffing van kleinen? 
 
A: Oh meneer, dat zijn wel hele grote woorden, daar is geen beginnen aan. 
 
B: En toch is dat de oproep! Onze bestemming. 
 
A: Maar meneer … 
 
B: Niets te maren! Doe je mee? 
Van belang is dat je blik de juiste is, ‘t centrum 
van de actie ben niet jij, het plan is immers veel 
te groot voor jou, wel ben je ‘n hoogst belangrijk 
medestander, zonder jou zal ‘t niet gaan. - 
God, ... ja, Hij voert aan. Hij wil je bewonen. 
Zijn menslievendheid krijgt in jullie daden, 
handen, voeten, een gezicht. 
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A: Het ‘goed-doen’ blijft dus ‘t zelfde, alleen de 
spirit onderscheidt? En wat winnen we daarbij? 
 
B: Zelfs de allerkleinste bijdraag is OK, 
stress om nooit genoeg, dat is niet nodig, ook het 
falen en gesukkel tellen mee. 
Zelfs het nietsdoen en het bidden. 
Inderdaad, je krijgt verantwoordelijkheid, 
maar ook de vrijheid, die is groot. 
Samen met velen is het onvermoede mogelijk 
De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn, 
God zal al in allen zijn. 
 
A: Inderdaad: 
“Zie de dienstmaagd van de Heer, 
mij geschiede naar uw woord.”  (Kris Buckinx, april 2020) 
 
--------- 
 
Zij was een kind 
en kon nog dromen van geluk, 
zo teer en zuiver 
als het morgenlicht. 
 
Kind van mensen uit de straat 
werd zij door God bestemd, 
werd zij beleefd gevraagd 
of zij,  
die teer en zuiver was 
als morgenlicht, 
de Zoon van alle mensen 
zou willen dragen, 
voeden en verwarmen. 
 
Zij voelde leven 
en bewegen in haar schoot, 
maar kon niet weten 
dat haar Kind 
de hele mensheid  
zou bewegen, 
dat Hij de hele wereld 
een hart, 
een aangezicht  
zou geven. 
 
Zij was een kind 
en, nauwelijks van school, 
kon zij niet vermoeden 
dat zij, de eeuwen door, 
zoveel mensen  
zou plezieren  
met haar droom van geluk, 
zo teer en zuiver 
als het morgenlicht.  (Manu Verhulst) 
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Woorden van geloof  
 
Wij geloven in God, Vader en Moeder van mensen. 
Wij geloven in een God van het Leven. 
Wij geloven in een God die ons doet geboren worden, 
een God die ons uitnodigt nieuwe dingen te doen ontstaan. 
Wij geloven in een God die ons oproept, elke dag van ons leven, 
deel te nemen aan de opbouw van een betere wereld. 
Wij geloven in Jezus de Christus, net als wij mens geworden, 
die een nieuwe wereld heeft doen ontstaan, 
die heel wat in beweging heeft gebracht, 
die de machtigen van de aarde heeft doen beven. 
Wij geloven in Jezus die de ogen van ‘verblinden’ heeft geopend, 
die mannen en vrouwen heeft doen opstaan 
om op te komen voor gerechtigheid en vrede. Daarom werd Hij gedood. 
Maar Hij blijft leven, Hij leeft vandaag onder ons. 
Wij geloven in die Geest van liefde, 
van inzet, van vrijheid, van delen onder mekaar. 
Hij is een kracht die ons in staat stelt 
van elkaar te houden met Jezus’ maat. 
Wij geloven in de toekomst die op ons wacht: 
een nieuwe dag, een nieuwe wereld, een nieuwe mens. 
 
 
Voorbeden (WZZ) 
 
Omdat wij geen ander te verwachten hebben 
dan de God die zich om ons bekommert, durven wij bidden: 
 
Vernieuw in ons uw liefde voor de aarde 
en voor de mensen die haar bewonen. 
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde voor ons is. 
Laten wij bidden. 
 
Vernieuw in ons uw hartstocht voor gerechtigheid. 
Doe ons beseffen het grondeloos onrecht van armoede en uitsluiting. 
Laten wij bidden. 
 
Vernieuw in ons de kracht om wegen te zoeken 
om de aarde en elkaar te dienen. 
Doe ons groeien in solidariteit 
voor wie geen toekomst heeft om van te dromen. 
Laten wij bidden. 
 
Vernieuw in ons het begaan zijn met kwetsbare mensen  
zonder huis en thuis, vluchtelingen en ontheemden. 
Doe ons groeien in zorg voor geborgenheid en veiligheid, 
voor een dak boven hun hoofd. 
Laten wij bidden. 
 
God, U woont in de harten van mensen. 
Bewaar ons voor elkaar opdat wij tezamen uw tempel zijn, 
vandaag en alle dagen die komen. Amen. 
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Lied:  Kom in mij  - Huub Oosterhuis 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cU75cvRfIWg 
 
Kom in mij, win, ontwapen mij. 
Zie mij, doe mij aan. 
Weersta mij, wacht mij, delf in mij.  
Ontdooi mijn naam, 
ontraadsel mijn bestaan. 
 
Kom in mij, maak geluid in mij, 
dood is diep in mij, 
versteend mijn stem - ontsta in mij, 
doe pijn, doorgloei mij, 
leef mij, licht in mij. 
 
Kom uit mij, scheur mij, kind van mij, 
mens in mij ontwaak. 
Ontvang mij, overschaduw mij. 
En ga met mij 
waar niemand met mij gaat. 
 
 
Gebed over de gaven 
 
God,  
hier aan tafel nemen wij brood en wijn in onze handen,  
tekens van uw Verbond met ons. 
Wij bidden U dat wij, brekend en delend,  
steeds meer thuis raken bij U en elkaar tot zegen zijn. 
Dat vragen wij U door Hem  
die U ons hebt gezonden als Brood uit de hemel,  
Jezus Messias, uw Zoon, onze Heer. Amen.    
 
Groot Dankgebed     
 
God, onze Vader, Bron van liefde, 
wij willen U danken en onze vreugde uitspreken 
in verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon, 
want Gij zijt een God die van mensen houdt. 
 
Zozeer hebt Gij ons liefgehad, 
dat Gij ons deze wereld hebt gegeven, 
vol rijkdom en pracht. 
 
Zozeer hebt Gij ons liefgehad 
dat Gij ons Jezus, uw Zoon, hebt geschonken, 
die ons voorgaat op weg naar U. 
 
Zozeer hebt Gij ons liefgehad 
dat Gij ons in Hem blijft samenbrengen 
als kinderen van één gezin. 
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Voor zoveel liefde zeggen wij U dank 
en aanbidden U met deze woorden: Heilig, … 
 
God, onze Vader, 
wij danken U met heel ons hart: 
Gij hebt ons tot leven geroepen, 
Gij hebt ons bestemd voor het geluk 
in Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
In Hem zien wij uw goedheid, 
en uw wil om ons allen te redden. 
Hij is het verlossende woord, 
uw helpende hand. 
 
Wij kunnen niet vergeten hoe Hij mens werd met ons  
tot in de dood, 
hoe Hij één bleef met U in overgave aan uw wil. 
Daarom zijn wij U blijvend dank verschuldigd om Hem. 
 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. 
Hij had de zijnen in de wereld bemind; 
nu gaf Hij hun een bewijs 
van zijn liefde tot het uiterste. 
 
INSTELLINGSVERHAAL 
 
Verkondigen wij de kern van ons geloof: 
 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
 
Trouw aan dit Woord 
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer; 
zijn overgave in lijden en dood, 
de overwinning door zijn verrijzenis 
en de glorie van zijn hemelvaart. 
Vol vertrouwen zien wij uit naar zijn wederkomst in heerlijkheid. 
 
Vader, aanvaard deze gaven en vervul ze van uw Geest. 
Wek in ons de gezindheid van Jezus Christus. 
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. 
Raak ons met het vuur van uw Geest 
en breng ons elkaar nabij. 
 
Wij bidden U, Vader, voor onze Kerk. 
Bescherm haar en leid haar, 
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. 
Geef wijsheid en kracht aan de paus, 
aan onze bisschoppen en aan allen 
die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. 
Gedenk in uw goedheid ook de mensen 
die een bijzondere plaats innemen in ons hart 
en blijf trouw aan allen die door de dood van ons zijn heengegaan. 
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Samen met heel uw volk, 
met Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen,  
de martelaren en al uw heiligen, 
samen ook met allen ter wereld 
die op U hun vertrouwen hebben gesteld, 
vragen wij om uw barmhartigheid, 
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank. 
Door Hem, met Hem en in Hem  
is aan U, God, barmhartige Vader,  
in de eenheid met de Heilige Geest, 
alle eer en glorie door alle eeuwen der eeuwen. Amen.  
 
Onze Vader 
 
Zoals ouders hun kinderen leren bidden, 
zo leerde Jezus zijn leerlingen en ons bidden tot zijn en onze Vader: 
Onze Vader.. 
 
Gij Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt, 
leer ons die zo gebruiken dat wij anderen die ruimte niet ontnemen, 
dat wij ieder mens op onze weg in zijn waarde laten 
en hem proberen te zien met uw ogen. 
Als Gij ons ontvankelijk maakt voor elkaar 
zullen wij hoopvol kunnen uitzien 
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon. 
 Want van U is het Koninkrijk... 
 
Vredeswens 
 
Heer, geef ons vrede in een wereld die bol staat van spanning en geweld, 
waarin mensen verblind zijn door afgunst, wraak of vooroordelen. 
Geef ons vrede thuis, in onze families en onze relaties, 
waarin mensen soms weinig liefde en geduld kennen. 
Laat ons opkomen voor wat goed is 
en voor iedereen die in het nauw zit. 
Moge wij ons meer inzetten voor een wereld 
waarin mensen elkaar respecteren en waarderen. 
Dan zal uw droom van vrede op aarde werkelijkheid worden. 
 Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
 
 
Lam Gods 
 
 
Communie 
Lied:  O kom, o kom Immanuel 
 
Joshua Aaron sings "O Come, O Come, Emmanuel" in English & 
Hebrew Live at the Tower of David!  
 
https://www.youtube.com/watch?v=yFoFOZmSIfY 
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Nederlandse, oecumenische versie:  
 
  https://www.youtube.com/watch?v=-8K1caO2ztg 
 
O kom, o kom, Immanuël, 
Verlos uw volk, uw Israël, 
Herstel het van ellende weer, 
Zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
O kom, Gij sleutel Davids, kom 
En open ons het heiligdom;  
Dat wij betreden uwe poort, 
Jeruzalem, o vredesoord! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
O kom, die onze Heerser zijt, 
In wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
Verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel! 
 
 
Slotgebed   (WZZ) 
 
U, God, die ons verwachten kent en ons zegent met liefde, 
die in ons de vrucht van vertrouwen en hoop wekt, 
geef ons een open oog, een helder zicht ook in de nacht, 
op Wie het licht van de wereld is. 
Woon onder ons in wie Hij is, 
in wat Hij zegt, 
in wat Hij met ons doet. 
Vandaag en alle dagen die komen. Amen.   
       (Naar Sytze de Vries) 
 
Zending en zegen (WZZ) 
 
Onze verwachting is gesterkt in dit uur. 
Wij zien uit naar het komende feest van Jezus’ geboorte. 
God komt bij ons wonen. We bereiden ons voor. 
Moge deze week een gezegende week voor ons allen zijn. 
En moge de Algoede met ons gaan met zijn zegen, 
Hij die voor ons is + Vader, Zoon en heilige Geest. 
Amen. 
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Dessertje:   
 
“PROFICIAT” 
 
Proficiat. Het klinkt wellicht als een verrassing. 
En misschien geloof je het niet of komen er nu heel veel vragen bij jou naar 
boven. 
Maar jij bent...hoogzwanger! 
Er is iemand die heel binnenkort in jou tot leven wil komen, 
die de binnenkant van jouw leven zal omarmen. 
Eigenlijk stap je al een hele tijd met een zwanger hart door het leven. 
Misschien voelde het zo niet aan of was je je er niet echt bewust van. 
Maar er is zoveel in jou dat aan het licht wil komen,  
en dat je leven hier en nu wil binnenstappen. 
Want in jou schuilt wie jij bedoeld bent te zijn. En jouw innerlijke kern 
gaat nu al gebukt onder de geboorteweeën van dat nieuwe leven. 
Misschien vraag je je wel af: “Kan ik dit wel? Doe ik dit wel goed? 
Ben ik op de juiste manier bezig?” Maak je geen zorgen.  
Alles komt goed. Heel gauw zal je een prachtige geboorte meemaken. 
In jou zal een nieuwe mens aan het licht komen.  
Een gezalfde. Een door-God-beminde. 
Dan zal je weten wie je ten diepste bent en ervaren hoe God mens wordt in jou. 
Binnenkort. Héél binnenkort… 

(Vincent Duyck) 


