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Licht

2

Opening/welkom
Lichtritus
In deze donkere dagen zoeken wij onze weg naar Kerstmis toe.
De schuchtere eerste kaars wijst ons die weg.
Met deze tweede kaars groeit ons vertrouwen dat God ons nooit in
de steek laat: als onze gids gaat hij met ons mee.
Muziek: Jésus le Christ - Taizé
Jésus le Christ, lumière
intérieure,
ne laisse pas mes ténèbres me
parler
Jésus le Christ, lumière
intérieure,
Donne moi d’accueillir ton
amour

Jezus, Uw licht schijnt in ons,
laat niet toe dat het duister tot mij
spreekt.
Jezus, Uw licht schijnt in ons
Laat mijn hart uw liefde mogen
ontvangen.

Openingsgebed (samen)
Goede God,
leer ons ook vandaag
de tekenen van uw tijd verstaan.
Kom in ons aan het licht.
Laat uw droom in ons wakker worden,
uw visioen van vrede ons bewegen
zodat wij ogen en oren worden,
handen en voeten en stem.
Stem voor de allerkleinsten,
de verschoppelingen, de uitgerangeerden.
Maak ons daartoe bereid
want pas dan zijn we klaar om U echt te ontvangen.
Pas dan is er plaats voor het Kind.
Amen.
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Openingslied: Van grond en vuur GvL 639, blz. 748
Ontsteken van het licht in herinnering aan hen die gestorven zijn
Wij willen, vanuit ons zoekend en tastend geloof waarmee we hier
vandaag aanwezig zijn, aan de paaskaars de gedachteniskaars
aansteken. De kaars die symbool staat voor allen die wij vandaag
willen gedenken.
Mag dit een moment van verbondenheid zijn, van gewijde stilte, van
naar boven laten komen van onze gevoelens van weemoed en
dankbaarheid – verlangen naar een weerzien ooit.
Stilte
Muziek: Hoe ver is de nacht
Hoe ver is de nacht, hoe ver
wachter, hoe ver is de nacht?
De morgen komt, zegt de wachter,
Maar nog is het nacht
Evangelie
Het evangelie klinkt als een schreeuw uit de woestijn:
maak de paden recht.
Doe recht aan wie het nodig heeft.
Naar ons toe vertaald: zorg voor een rechtvaardiger wereld.
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas,
3, 1-6.
Het gebeurde in het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius:
Pontius Pilatus was landvoogd van Judea; Herodes gouverneur van
Galilea; zijn broer Filippus gouverneur van het gewest Iturea en
Trachonitis, en Lysanias gouverneur van Abilene; Annas en Kajafas
bekleedden het hogepriesterschap. Toen kwam het woord van God
over Johannes, zoon van Zacharias, die in de woestijn verbleef. Hij
begon op te treden in heel de Jordaanstreek en een doopsel van
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bekering te preken tot vergeving van zonden, volgens de profetie
die geschreven staat in het boek van Jesaja: Een stem roept in de
woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Elk
dal moet gevuld, elke berg of heuvel geslecht worden; de
kronkelpaden moeten recht, de ruwe wegen effen worden. Heel de
mensheid zal Gods redding zien.
Stilte (± 10 minuten)
Gedachte ter overweging
Wie een kaars aansteekt voor een ander, verlicht daarmee zijn eigen
pad.
Muziek: O come, o come Emmanuel, Enya
O come, O come, Emmanuel,
to free your captive Israel
that mourns in lonely exile here
until the son of god appear.
Rejoice! Rejoice! O Israel
to you shall come Emmanuel.
O veni, veni Emmanuel,
Captivum solve Israel,
Qui gemit in exilio,
Privates Dei Filio.
Gaude! Gaude! Emmanuel
nascetur pro te, Israel.
Gaude! Gaude!
Gaude! Gaude!
Gaude! Gaude!
Gaude! Gaude!

O kom, O kom, Emmanuel
Bevrijd uw gevangen Israël
dat rouwt in eenzaam
ballingschap tot de zoon van
God verschijnt.
Verheug u, verheug u, Israël
Tot u zal komen Emmanuel
O kom, O kom, Emmanuel
Bevrijd uw gevangen Israël
dat rouwt in eenzaam
ballingschap tot de zoon van
God verschijnt.
Verheug u, verheug u, Israël
Tot u zal komen Emmanuel
Verheug u! Verheug u!
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Gaude! Gaude! Emmanuel
nascetur pro te, Israel.

Verheug u, verheug u, Israël
Tot u zal komen Emmanuel

Gaude! Gaude! Emmanuel
nascetur pro te, Israel

Verheug u, verheug u, Israël
Tot u zal komen Emmanuel

Gedicht
Iemand zegt iets
wij horen het niet
verdoofd als wij zijn…
Iemand wijst,
wij kijken de andere kant op,
verblind als wij zijn…
Iemand grijpt ons vast,
argumenteert en smeekt: luister!
Wij keren ons om, onaangedaan…
Het wordt stil, ijzig stil
dan klinkt zachtjes een stem,
begint iemand te zingen
over een andere tijd,
over andere mogelijkheden,
over een andere Mens,
over mij, over jou, maar dan anders:
met oren die horen
ogen die zien
met een hart dat geraakt wil worden.
Zing, Johannes,
zing je lied,
zing in een ander licht,
zing mij Gods licht in…
(Felicia Dekkers)
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Lied: Psalm 126
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap GvL 126I, blz. 216
Voorbeden
Wenden we ons vol vertrouwen tot God en leggen wij Hem alles
voor wat ons hart beroert op onze weg naar Kerstmis.
Laat uw licht van vrede toch komen, Heer,
overal waar het duister is door oorlog en geweld,
waar de nacht van onderdrukking blijft duren,
waar men niet vrijuit zijn mening kan zeggen
waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
Stilte
Laat uw licht van liefde toch komen, Heer,
overal waar mensen langs elkaar heen leven,
waar kinderen niet de geborgenheid krijgen die ze nodig hebben,
waar mensen geen tijd meer hebben om voor elkaar te zorgen,
waar haat en nijd vreedzaam samenleven onmogelijk maken.
Stilte
Laat uw licht van gastvrijheid toch komen, Heer,
overal waar mensen van elkaar vervreemden,
waar zij niet meer naar elkaar kunnen luisteren,
overal waar mensen op drift zijn geraakt,
in hun eigen leven, of van land tot land.
Stilte
Laat uw licht toch komen, Heer,
hier in ons samenzijn, nu wij onze eigen gedachten en gebeden aan
U voorleggen
……………..
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Stilte
God van mensen, laat ons uw licht aan de hemel ontdekken,
ons aan U optrekken als onze voeten wankelen,
uit U kracht putten als we moedeloos worden.
Kom naar ons toe, in Jezus, het kind van Bethlehem
in mensen die geloven in het goede nieuws dat Hij bracht,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen
Lied: Omdat Hij niet ver wou zijn GvL 513, blz. 564
Onze vader
God,
wij hier hebben allemaal andere namen,
maar één naam hebben we gemeenschappelijk.
Wij zijn allemaal christenen,
die deel uitmaken van de grote familie van Jezus.
Daarom bidden we tot U met de woorden die Hij ons zelf gegeven
heeft.
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
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Vredeswens
In een wereld waar conflicten mensen scheiden en levens zinloos
verloren gaan, blijven wij onze ogen gericht houden op de geboorte
van een kind en blijven wij bidden:
Heer Jezus Christus, Gij hebt een leven geleid van vrede en
gerechtigheid. Moge dit onze harten vervullen, tot over de hele
wereld een deken van vrede ligt, tot in eeuwigheid. Amen.
Geven wij elkaar een teken van vrede en vriendschap
Mededelingen en collecte
Muziek:
Slotgebed (samen)
God, doe ons de weg zien, opdat we weten dat wij verder moeten
bouwen aan Uw weg.
Laat ons ontdekken wat het Kind ons laat zien:
Uw liefde en Uw warmte, zomaar onverwacht tussen heel gewone
mensen.
Doe ons een ster zien die verder reikt dan de kerstdagen.
Geef ons licht, opdat we kunnen zien of we op de goede weg zijn.
Zegenbede
Advent is leven
een kans om wat ons is gegeven
te delen en aan anderen door te geven.
Een kans om wat krom is recht te trekken,
om wie inslaapt wakker te schudden,
om wie hopeloos of radeloos is
er weer in te laten geloven.
Advent is het licht zien in de duisternis.
Goede Vader,
Zend ons het licht
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door het vuur van de vreugde
door het vuur van de vriendschap
door het vuur van de hoop
door het vuur van het geloof
door het vuur van het geduld
door het vuur van de liefde
laat ons het beste van onszelf geven.
Daartoe moge de Algoede God ons zegenen
Lied: De nacht loopt ten einde GvL 427, blz. 434
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Advent moet een tijd worden
die onrustig maakt:
het durven zien van zoveel uitsluiting.
Het moet een oproep worden
om grondig iets te veranderen bij onszelf,
bij onze eigen groep en in de grote samenleving.
Advent moet een tijd worden
om te leren
ongeziene mensen zien.
Je laten raken door het zwijgen
dat over hun bestaan hangt
en het je aantrekken.
Kerstmis moet een begin worden
van een nieuwe manier van leven,
waarbij “ Ik zal er zijn voor u”
in mensen zichtbaar wordt.
Een nieuw begin van een lange weg
van ommekeer en solidariteit,
van gerechtigheid,
van hoop en vertrouwen,
van er zijn voor anderen.
Zo wordt God mens!
(Carlos Desoete)
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