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Openingslied:  Een licht in Jou geborgen 
 
Een vonk uit stenen geslagen,  
wordt vuur in kille nacht. 

Een ster die aan de hemel straalt  

toont ons Uw stille kracht.  

 

Een licht dat breekt door de wolken, 

verspreidt een warme gloed. 

Uw Geest verlicht de volkeren,  

geeft mensen nieuwe moed. 

 

refr.  Zoals de nacht vlucht voor de morgen 

 zo gaat de angst op de loop. 

 Ontwaakt een licht, in Jou geborgen: 

 de bron van onze hoop. 

 

De twinkel in Jouw ogen  

geeft kracht in onze nood. 

Het licht dat ons het leven  

geeft is sterker dan de dood. 
  
refr.  
 
Begroeting 
 
Lied bij het ontsteken van de 1e Adventskaars  
Als alles duister is  
 
Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft.  
 
Inleiding 
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Lied om ontferming Hoop dringt door het donker 
 
Hoop dringt door het donker, gedragen door Uw licht. 
Wij zien verlangend uit. Uw naam krijgt een gezicht 
 
Gij, die de wereld hebt gemaakt  
voor jong en oud, voor iedereen: 
Ontferm U over ons, ontferm U over ons  
A:Ontferm U over ons, ontferm U over ons 
 
Gij die de zon laat opgaan  
voor zieken en gezonden voor iedereen: 
Ontferm U over ons, ontferm U over ons  
A:Ontferm U over ons, ontferm U over ons 
 
Hoop dringt.. 
 
Gij die de hemelen laat regenen  
over goeden en kwaden over iedereen 
Ontferm U over ons, ontferm U over ons  
A:Ontferm U over ons, ontferm U over ons 
 
Gij, die de velden laat bloeien  
voor rijken en armen voor iedereen; 
Ontferm U over ons, ontferm U over ons  
A:Ontferm U over ons, ontferm U over ons 
 
Hoop dringt.. 
 
Openingsgebed 
 
Eerste lezing  Jeremia 33, 14- 16 
 
Zo spreekt de Heer: Er komt een tijd dat Ik de belofte vervul die Ik 
aan Israël en Juda gedaan heb. Dan schenk Ik David een wettige 
afstammeling, die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt.  
In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. En de stad 
zal heten: Heer, onze gerechtigheid. 
 



 4 

Tussenzang We zijn naar een wonder op zoek 
 
Een woord klinkt in de stilte. 
Een licht verdrijft de nacht. 
Wij zoeken een begaanbaar pad, 
we zijn vol levenskracht. 
 
Wie durft het pad te volgen, als Mozes, Abraham,  
en kiest voor de onzekerheid, de weg die niemand nam. 
 
We zijn naar een wonder op zoek. 
Een vuur dat de aarde kan helen. 
Daarheen leidt onze weg, en dat is wat wij delen. 
 
Een ster zingt aan de hemel. 
Een lied klinkt in de wind 
Brengt koningen en herders naar de kribbe van een kind. 
 
Wie durft zijn hart te volgen, wie springt er door de nacht,  
verkiest een stal voor een paleis, wie bidt er fluistert zacht 
 
We zijn naar een wonder op zoek. 
Een vuur dat de aarde kan helen. 
Daarheen leidt onze weg, en dat is wat wij delen. 
 
Wij komen hier bijeen rond een verhaal van lang geleden.  
De scherven van de wereld willen wij weer samensmeden. 
 
We zijn naar een wonder op zoek. 
Een vuur dat de aarde kan helen. 
Daarheen leidt onze weg, en dat is wat wij delen. 
 
Tweede lezing  1 Tessalonicenzen 3, 12-4,2 
 
Broeders en zusters, Moge de Heer u overvloedig doen toenemen 
in liefde voor elkaar en voor alle mensen zoals ook mijn liefde 
uitgaat naar u. Hij sterke uw hart, zodat gij onberispelijk zijt en heilig 
voor het aanschijn van God onze Vader bij de komst van onze Heer 
Jezus met al zijn heiligen.  
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Voor het overige, broeders en zusters, vragen en vermanen wij u in 
de Heer Jezus, dat gij de overlevering die gij van ons hebt 
ontvangen, de overlevering namelijk over een levenswandel die 
God welgevallig is, nog trouwer naleeft dan gij al doet. Gij kent de 
voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven 
hebben  
 
Alleluja 
 
Alleluja, Alleluja 
    
Evangelie Lucas 21, 25-28. 34-36 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Er zullen tekenen zijn aan 
zon, maan en sterren en op de aarde zullen volkeren in angst 
verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De 
mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de 
wereld gaat overkomen. Want de hemelse heerscharen zullen in 
verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op 
een wolk, met macht en grote heerlijkheid.  
Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft 
uw hoofden omhoog want uw verlossing komt nabij." “Zorgt ervoor 
dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van 
dronkenschap en de zorgen van het leven; laat die dag u niet 
onverhoeds grijpen als in een strik; want hij zal komen over alle 
mensen, waar ook ter wereld.  
Weest daarom altijd waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn te 
ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en dat ge 
stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon." 
 
Acclamatie na het Evangelie Take me as I am (Iona) 
 
Take, O take me as I am; 
summon out what I shall be; 
set your seal upon my heart and live in me 
 
Overweging 
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Lied na de overweging Kom Licht 
 
Kom, licht van het noorden de poolnacht verdrijven,  
kom over de vlakten van ijzige sneeuw 
Kom, licht in de harten opdat wij ontdooien 
we worden weer mensen van vlees en van bloed. 
 
Kom, licht van het zuiden met tropische hitte,  
met kleuren en klanken van zwarte muziek. 
Kom, licht in de voeten opdat wij bewegen  
en dansend weer worden een feestelijk volk. 
 
Kom, licht van het westen in kluizen verborgen, 
kom over de welvaart die koud maakt en kil. 
Daal op onze hoofden in vurige tongen,  
opdat wij weer worden van binnenuit mens. 
 
Kom, licht uit het oosten van Jezus Messias, 
dat Woord uit de oorsprong een eeuwigheid lang. 
Kom in ons geheugen opdat wij al doende  
dat woord niet vergeten van vlees en van bloed. 
 
Geloofsbelijdenis   
 
Ik geloof in God, de almachtige Vader,  
Schepper van hemel en aarde,  
 
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer.  
Die ontvangen is van de heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria. 
Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus  
is gekruisigd, gestorven en begraven.  
Die nedergedaald is ter helle,  
de derde dag verrezen uit de doden.  
Die opgestegen is ten hemel,  
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. 
Van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
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Ik geloof in de heilige Geest,  
de heilige katholieke Kerk,  
de gemeenschap van de heiligen,  
de vergeving van de zonden,  
de verrijzenis van het lichaam  
en het eeuwig leven.   
Amen. 
 
Voorbede      
 
Gezongen acclamatie na elke bede 
A:Heer ontferm U 3x 
 
Onze Vader 
 
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 
 
Lied bij de vredeswens Toon ons Jouw gezicht 
 
Op deze dag, God, bidden wij om vrede 
Verdrijf de kwade duisternis met jouw Licht 
Wees hier aanwezig, wees hier aanwezig 
wees hier aanwezig, toon ons jouw Gezicht 
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Slotgebed 
 
Mededelingen  
 
Wegzending en zegenbede 
 
Slotlied In duisternis gekomen 
 
Is in duisternis gekomen, heeft de zwarte nacht verlicht, 
brak het juk op onze schouders, werd een tastbaar vergezicht. 
Is een sterveling geworden, heeft ons van dichtbij gegroet, 
heeft zich willen openbaren, werd een mens van vlees en bloed. 
 
Wie opnieuw worden geboren, gaan voorbij de kille dood, 
wie in Hem gelooft zal leven, ware wijnstok, levend brood. 
 
Is genaakbaar klein geworden, heeft ons weergaloos gewenkt, 
heeft de steppe laten bloeien, en het dorre land doordrenkt. 
Draagt een gordel om de heupen, van gerechtigheid en trouw, 
is een rots voor ons geworden, een onwankelbaar gebouw. 
  
Wie opnieuw... 
 
Werd het licht voor aller ogen, God gelijk, een mensenzoon, 
heeft niemand willen buitensluiten, nam niet plaats op hoge troon. 
Blijft de lamp voor onze voeten, kan door niets worden gestuit, 
is voorbeeldig onze vrede, gaat voor altijd voor ons uit. 
 
 
 


