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Advent, uitzien naar …. 
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Begroeting 
Elk wachten wordt gedragen door verlangen, 
wachten is ook 
verwachten, 
hopen op, 
uitzien naar... 
Al het nieuwe begint met wachten; 
daarin schept de God iets nieuws. 
Advent, adventus, komst. 
Laat maar komen, 
kome wat komt, 
in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen. 
 
Ontsteken van de derde adventskaars  
Eeuwige, 
in de wereld van vandaag roept Gij ons op 
om getuige te zijn van het Licht. 
De derde kaars die wij aansteken 
is de kaars van onze solidariteit en betrokkenheid. 
Vervul ons met aandacht voor de minste medemens 
en help ons te geloven dat, waar mensen elkaar dragen, 
Gij midden onder ons aanwezig zijt. 
 
Openingslied: Nu daagt het in het oosten’ GvL 505, blz. 552. 
 
Welkom 
 
Openingsgebed (samen) 
 
Allen: 
Liefdevolle God, 
in deze wereld 
vol van verwarring en onrust 
kijken wij reikhalzend uit 
naar vrede – 
een lichtpunt in de donkere nacht, 
een pad voor onze voeten, 
een doel voor onze ogen. 
 
Wij zoeken in onszelf 
naar geloof en ontvankelijkheid, 
naar eerbied en ontzag, 
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om het wonder van Uw ontferming 
over ons te mogen ervaren. 
Wij buigen ons hoofd 
omdat we weten 
dat we onszelf daarbij zo in de weg lopen. 
 
Allen: 
Geef dat wij diep genoeg buigen 
om het licht te zien 
in de ogen van het Kind in de kribbe. 
Geef dat wij ver genoeg reiken 
om bij Uw ontferming te geraken. 
Geef dat wij sterk genoeg verlangen naar Uw heil 
zodat het komen kan 
omdat we niet zonder kunnen. 
Uw genade voor ons en voor allen. 
Dit vragen wij U, 
vandaag en morgen, 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
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 
 
Gebed bij het openen van de Schrift (samen) 
Goede God, Gij zaait Uw woord in onze wereld en zoekt daar goede 
grond voor, zodat Uw waarheid er ontkiemen kan. 
Maak ons voor Uw woord ontvankelijk zodat wij verstaan wat U van 
ons wilt. Amen 
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Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens  
Matteüs 11, 2-11 
Toen Johannes in de gevangenis hoorde over de daden van de 
Messias, liet hij Hem bij monde van zijn leerlingen vragen: `Bent U 
het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten?’ 
Jezus gaf hun ten antwoord: `Ga Johannes vertellen wat u hoort en 
ziet: Blinden zien weer en kreupelen lopen, melaatsen worden rein 
en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de Goede 
Boodschap verkondigd. 
Gelukkig degene die geen aanstoot aan Mij neemt.’ Toen ze 
vertrokken, begon Jezus tegen de mensen over Johannes te 
spreken: `Waarom bent u naar de woestijn gegaan? Om naar riet te 
kijken dat beweegt met de wind? 
Waarom ging u dan? Om iemand in verfijnde kleren te zien?  
Mensen die verfijnde kleren dragen, vind je in de paleizen van de 
koningen. Maar waarom ging u dan? Om een profeet te zien? 
Ja, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet. Hij is het over wie 
geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor U uit, om voor U de 
weg te banen. 
Ik verzeker u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand 
opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. 
Maar de kleinste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij. 
 
Flarden schrift vormen een dak en een thuis 
Woorden om onder te wonen, woorden die staan als een huis. 
 
Stilte (± 10 minuten) 
 
Gedachte ter overweging 
Advent is niet enkel de komst van de Heer verwachten, maar deze 
ook verhaasten door daden van gerechtigheid. 
 
Muziek: Rorate caeli 
 
Rorate caeli desuper, et nubes 
pluant iustum 
 
Ne irascaris Domine, ne ultra 
memineris iniquitatis: 
ecce civitas Sancti facta est 
deserta, Sion deserta facta est: 
Ierusalem desolata est: 
domus sanctificationis tuae et 

 
Dauwt, hemelen, van boven, 
 gij, wolken, regent de Rechtvaardige. 
 
Wees niet langer vertoornd, o Heer, 
 gedenk niet langer onze 
ongerechtigheid. 
 Zie, de stad van de Heilige is 
verlaten geworden,  Sion is verlaten 
geworden;  Jerusalem ontvolkt, 
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gloriae tuae, 
ubi laudaverunt te patres nostri. 
 
Rorate ….. 
 
Peccavimus, et facti sumus 
tamquam immundus nos, 
et cecidimus quasi folium 
universi; 
et iniquitates nostrae quasi 
ventus abstulerunt nos: 
abscondisti faciem tuam a nobis, 
et allisisti nos in manu iniquitatis 
nostrae. 
 
Rorate ….. 
 
Vide, Domini, afflictionem populi 
tui, 
et mitte quem missurus es, 
emitte Agnum dominatorem 
terrae, 
de Petra deserti montem filiae 
Sion: 
ut auferat ipse iugum captivatis 
nostrae. 
 
Rorate ….. 
 
Consolamini, consolamini, popule 
meus: cito veniet salus tua: 
quare moerore consumeris, quia 
innovavit te dolor? 
Salvabo te, noli timere: ego enim 
sum Dominus Deus, 
tuus, Sanctus Israel, Redemptor 
tuus. 
 
Rorate ….. 
 

 het huis van uw heiliging en uw 
heerlijkheid,  waar onze vaderen U 
lofliederen zongen. 
 
 
We hebben gezondigd  
en zijn als een onreine geworden   
en allen zijn wij als bladeren 
afgevallen, 
 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. 
 
 
 
Zie, Heer, de ellende van uw volk, 
 en zend Hem die Gij ons zenden 
zult; 
 Zend het Lam, de Beheerser van de 
aarde, 
 van de rots in de woestijn naar Sion’s 
dochter, 
opdat Hij het juk van onze 
gevangenschap wegneme. 
 
 
 
Troost u, troost u, mijn volk; 
weldra zal uw heil komen. 
Waarom wordt gij door rouw verteerd, 
Omdat de droefheid u opnieuw heeft 
aangegrepen? Ik zal u redden, vrees 
niet;  
Want Ik ben de Heer, uw God, de 
Heilige van Israel, uw Verlosser. 
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Gedicht:  
Advent moet een tijd zijn die onrustig maakt, 
een tijd van uitzien naar de geboorte van de Heer, 
een tijd van omzien naar de arme, 
een tijd van geloven dat de liefde het ooit zal winnen van de haat, 
dat ooit het recht zal zegevieren. 
 
Advent moet een tijd zijn van profeten 
die uitzien naar de geboorte van de Messias, 
naar de komst van Hem die omziet naar de verdrukte 
en opkomt voor het recht van de zwakke. 
 
Advent moet een tijd zijn waarin wij, net als de profeten, 
schreeuwen dat het niet langer kan 
dat van kleinen wordt geprofiteerd, 
een tijd waarin wij, waakzaam en vol vertrouwen, 
uitzien naar de komst van de Koning van vrede, 
een tijd waarin wij geloven dat Hij komen zal, 
de Messias die door God werd beloofd. 
 
Psalm 146.  
(150 psalmen vrij, Huub Oosterhuis) 
Laat mij maar zingen, zolang het nog kan. 
Laat mij toch zingen, zolang ik nog ben 
bij mijn verstand en bij stem. 
Wie zal ik zingen? Jou zal ik zingen 
geen ander, geen vreemde, jou, alleen jou en weer jou. 
 
die aan de hemel die gloeiende gozer…… 
die aan de tronken de twijgen….. 
die de zeeën doorklieft dat ze golven 
eeuwige trouw. 
 
Zolang de aarde rond is 
en vrede een vierkante cirkel 
laat mij toch zingen, mijn hart op mijn tong. 
 
Zolang de oorlogen duren, 
De levenden sterven,  
de doden niet opstaan 
laat ons nog zingen 
met morgengoudlippen 
uit avondroodkelen 



7 

de eeuwige woorden van liefde en vrede 
van jou, alleen jou en weer jou. 
 
Dat je zal zijn 
die je gezegd hebt te zijn: 
brood voor hongerdieven 
licht voor blinden 
voor vluchtelingen toevlucht overal 
zoals je gezegd hebt: Ik-zal. 
 
Laat mij maar zingen, laat ons toch zingen 
van ongeschonden landschap 
en geen kind meer kwijt- 
Ploert en Schender zijn voorbij 
alle dagen nieuw 
met zachtmoedig licht geladen elke batterij 
zout en honing, brood en wijn elke woning 
en de klokken slaan gerechtigheid. 
 
Zal er ooit nog, toch, een koning zijn,  
een hoogste majesteit 
 
dan jij, en jij alleen en weer jij 
 
voor altijd 
 
Voorbeden   
Laten we bidden tot God die ons oproept te getuigen van zijn 
grootheid en liefde. 
 
-Ontsteken wij een licht 
voor wie wij gekwetst hebben in hun waarde, 
geraakt in hun eergevoel, 
beschaamd in hun vertrouwen. 
Dat wij geen littekens toevoegen, 
maar betrouwbare mensen voor hen mogen zijn. 
 
Stilte 
 
-Ontsteken wij een licht 
voor elk leven dat geen kansen kreeg, 
of elk perspectief verloor. 
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Voor alle contacten die ons ontglippen door uitsluiting, 
door eenzaamheid. 
Sluit die levens in uw hart, God, blijf ze behoeden. 
 
Stilte 
 
-Ontsteken wij een licht 
voor wie hulp bieden en mensen terzijde staan, 
voor wie het als een heilige plicht zien 
kansen te blijven geven aan mensen, 
ook als men hen afgeschreven noemt. 
Dat zij in hun geloof in mensen iets van U mogen herkennen. 
 
Stilte 
 
-Ontsteken wij een licht 
voor elkaar en voor onszelf. 
Dat wij instrumenten en hefbomen willen zijn 
van uw toegewijde aandacht, 
van uw allereerste en uw allerlaatste woord 
dat recht heet en ontferming. 
 
Stilte 
 
-Ontsteken wij een licht voor de intenties hier bijeen gebracht ………. 
 
Stilte 
 
Lied: De nacht loopt ten einde GvL 427, blz. 434 
 
Onze vader 
Als kinderen van eenzelfde Vader 
mogen wij samen bidden zoals zijn Zoon ons heeft voorgebeden: 
 
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, 
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en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 
 
Maria was iemand zoals u en ik. Een mens met verlangens en 
dromen, met ouders, een man, een kind. Met vrienden en 
familieleden. Ontgoochelingen bleven haar niet gespaard: loslaten, 
lijden, pijn en dood. Maar ze bleef overeind, omdat zij Gods Geest 
bleef toelaten in haar leven. Bidden wij samen onderstaand gebed. 
 
Wees gegroet, Maria, vol van genade, 
De Heer is met U, 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en 
Gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot. 
Heilige Maria, Moeder van God, 
Bid voor ons, zondaars, 
Nu en in het uur van onze dood, Amen. 
 
Vredeswens 
Vrede begint waar de één zijn hand legt op de schouder van de 
ander, 
waar bruggen gebouwd worden over de kloof tussen sociale klassen, 
waar men elkaar eerbiedigt, 
waar men voor elkaar een hulp is in tijden van nood, 
waar mensen elkaar beleven als zussen en broers van dezelfde 
Vader. 
Mode de vrede van de Heer altijd met ons zijn 
 
En geven we elkaar een blijk van vrede en solidariteit. 
 
Mededelingen en collecte 
 
Luisterlied: O nata lux de lumine, Voces 8 
O nata lux de lumine, 
Jesu redemptor sæculi, 
dignare clemens supplicum 
laudes precesque sumere 
 

O Licht geboren uit het Licht,  
Jezus verlosser van de wereld  
Verwaardig U te aanvaarden  
de lofzangen en gebeden van 
uw smekelingen 
 

Qui carne quondam contegi 
dignatus es pro perditis, 
nos membra confer effici, 
tui beata corporis 

Gij, die zich met vlees wilde 
bekleden   omwille van hen die 
verloren waren  geef dat wij 
ledematen mogen worden  
van uw gezegend lichaam. 
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Slotgebed (samen) 
Goede God, 
bij U is er plaats voor iedereen, 
vooral voor wie klein is of uitgesloten wordt. 
Laat ons nooit iemand aan de kant zetten, 
maar help ons in deze advent te groeien 
en ons hart wijd open te zetten. 
Dan kan de wereld worden zoals Gij hem hebt bedoeld, 
een wereld waarin uw licht van vrede mag schijnen. Amen 
 
Zegenbede 
God, 
door meer aandacht en begrip voor onze medemensen 
maken wij ons hart klaar voor Kerstmis. 
Zegen onze inzet voor elkaar 
en ga met ons mee op weg 
naar een wereld waar het goed is om te wonen voor iedereen, 
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
 
Zang: ‘Lied van Zacharias’, GvL 600, blz. 683 
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Ooit liep een toerist in de woestijn. 
Hij zag een woestijnbewoner 
die met zijn oor tegen de grond lag te luisteren. 
 
‘Wat doe je?’ vroeg de toerist. 
‘Zie je het niet?’ antwoordde de woestijnbewoner, 
‘Ik luister naar de woestijn, 
ze zou zo graag een bloeiende tuin zijn.’ 
 
Advent is luisteren naar mensen in woestijnen 
en hun kreet horen om te willen leven. 
 
Advent is Jezus laten geboren worden 
in élke mens 
en zo woestijnen laten bloeien.



Vereniging Theresiagemeenschap Borne 
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Wij nodigen u van harte uit voor de kerstviering  
op dinsdag 24 december a.s om 22.00 uur in de oude kerk 


