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Paaskaars brandt
Klankschaal
Aansteken Oasekaars
Woord van welkom en inleiding
Gebed
Om licht zijn wij gekomen,
om uitzicht in dagen van duisternis.
Licht is ons aangezegd,
klein en kwetsbaar, maar onmiskenbaar.
Wees hier aanwezig, God,
als Lichtende, als Levende,
als Komende, als hoop op toekomst
Openingslied: Als alles duister is. (Taize)
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.
Tijdens het zingen worden 3 kaarsen aangestoken op de adventskrans
Openingsgebed
Keer ons tot U, God
en laat uw woorden
ons ontvankelijk maken
voor de vervulling van uw belofte
die in Jezus, Messias aanbreekt
voor heel de wereld
en alle mensen die er wonen,
vandaag en alle dagen die komen.
Amen.
Vredeskaars aansteken
Vredeswens

Gezegend zijt Gij, God,
omwille van Jezus, uw zoon
in wie de nieuwe schepping,
uw koninkrijk van vrede
hier op aarde aanbreekt.
Vervul ons met zijn vrede
hier op dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen
Laten wij elkaar Gods vrede toewensen
Vredeslied: Vrede voor alle mensen
Eerste lezing: Jesaja 11, 1- 9 (Psalm 72)
Een loot ontspruit aan de stronk van Isaï,
Een scheut bloeit op uit zijn wortels
Hij is vervuld van de geest van de Heer,
de geest die wijsheid geeft en inzicht,
kracht voor een goed bestuur,
kennis van goed en kwaad,
ontzag voor de Heer.
Om zijn ontzag voor de Heer
staat hij bekend.
Hij gaat niet af op uiterlijke schijn,
hij oordeelt niet op grond van geruchten.
Hij komt op
voor het recht van de zwakken,
de armen geeft hij een eerlijk proces.
Zijn woordenstriemen de aarde,
zijn uitspraken treffen dodelijk
wie van hem niet wil weten.
Hij draagt de gerechtigheid
als een riem om zijn middel,
de trouw als een gordel om zijn heupen.
De wolf is de gast van het lam,
de panter legt zich neer naast het bokje;
kalf en leeuwenwelp groeien samen op,
een kind kan ze hoeden.
De koe en de beer doen zich samen tegoed,
hun jongen liggen bijeen.
De leeuw eet hooi als het rund.
De baby speelt bij het hol van de slang,
de kleuter steekt zijn hand in het nest van de adder.
Op de Sion, Gods heilige berg,
doet niemand meer kwaad,
sticht niemand nog onheil.
Zoals de zee vol is met water,
zo zijn de mensen vol van de Heer;
allen erkennen hem.
Tot zover deze lezing.

Lied. Voor kleine mensen, Psalm 72 ,GvL 72 II
Refr. Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen,
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis
Hij zal opkomen voor de misdeelden,
Hij zal de machten die ons dwingen
Breken en binden, Hij zal leven,
Onvergankelijk als de zon.
Refr.
Zoals de dauw die de aarde drenkt,
Zo zal Hij komen en in die dagen
Zullen trouw en waarachtigheid bloeien
Zal er vrede in overvloed zijn.
Refr.
Dan dragen de bergen schoven van vrede
En de heuvels een oogst van gerechtigheid,
een vloed van koren, golvende velden,
een stad rijst op uit een zee van groen.
Refr.
Zijn naam is tot in eeuwigheid,
Zolang de zon staat aan de hemel,
Zijn naam gaat rond over de aarde,
Een woord van vrede, van mens tot mens.
Refr.
Evangelielezing: Matteüs 3, 1-12
In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: Kom tot inkeer, want
het koninkrijk van de hemel is nabij. Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei:Luid
klinkt een stem in de woestijn: Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Johannes
droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en
wilde honing. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen
toe en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Toen Hij
zag dat veel Farizeeën en Saduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: Addergebroed, wie
heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeeel? Breng liever vruchten voort
die een nieuw leven waardig zijn, en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als
vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. De bijl ligt al
aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het
vuur geworpen. Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand
die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal
jullie dopen met de heilige Geest en met vuur, hij houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer
reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar
vuur.

Aclamatie
Laat komen, hij die komen zal
Verlangend zien wij naar hem uit.
Levend woord
Stilte
Geloofsgebed, allen
Ik geloof in God, mijn schepper,
die mij man of vrouw gemaakt heeft,
naar zijn beeld,
die mij liefheeft als een vader,
die mij omzorgt als een moeder,
die mij vertroost en vergeeft
en die mij steeds opnieuw
de mogelijkheid geeft tot een nieuw begin.
Ik geloof in Jezus Christus,
die als mens geleefd heeft,
door God gezonden,
om alle mensen heel nabij te zijn.
Die de liefde heeft geleefd
door te helen en te genezen
en door niet te haten.
Ik geloof in de Heilige Geest,
die bezielt en die vreugde geeft,
die de mensen doet hopen,
tegen beter weten in.
Ik geloof dat mensen elkaar nodig hebben,
om samen God te dienen,
om de schepping bewoonbaar te maken
door samen te delen en in eenvoud te leven
en de komst van Gods rijk op aarde voor te bereiden.
Lied: Wonen overal, nergens thuis, GvL 551.
Wonen overal nergens thuis
aarde mijn aarde mijn moeders huis
vallende sterren de schim van de maan
mensen die opstaan en leven gaan
mensen veel geluk.
Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan

wagen en winnen en verder gaan
mensen veel geluk
Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan
mensen veel geluk.
Collecte
Voorbede
Acclamatie:
Keer U om naar ons toe,
keer ons toe naar elkaar.
God, die naar ons ziet en luistert, tot U bidden we:
Voor alle mensen
ie verblind zijn geraakt door tegenslagen,
Die verdoofd zijn geraakt door slechte of harde woorden;
Dat ze mensen mogen ontmoeten
Die hun licht geven en hartelijkheid,
Dat wij voor hen zulke mensen mogen zijn…………..
Voor mensen
Die verlangend uitzien naar een blijde boodschap,
Voor hen die slecht nieuws verwachten,
Voor hen die geen uitweg meer zien;
Dat ze mensen mogen ontmoeten die hun nabij zijn en troosten,
Dat wij zulke mensen mogen zijn…………….
Voor mensen
Die door geweld, oorlog of terreur worden bedreigd,
Die vrezen om hun bestaan;
Dat er vredestichters mogen zijn
Die er alles aan doen om bedreigingen weg te nemen,
Dat ook wij zulke mensen mogen zijn…..
Voor onszelf willen we bidden
En voor hen die ons ter harte gaan;
Dat we oor hebben voor wat we elkaar te vertellen hebben,
Dat we broeders en zusters mogen zijn
Die hart hebben voor elkaar,
Dat wij zelf dragers mogen zijn van uw blijde boodschap….

Intenties uit het intentieboek………
Iedereen, die wil, kan naar voren komen om zijn eigen intentie uit te spreken.
Het lichtje van de maand gaat naar……..
Kruisje uitreiken
Goede God, we bidden U met een vragend hart
Het worde ons gegeven
om in alles wat we zien en horen uw liefde te ervaren.
Dat we hierdoor zelf
Dragers van uw wonderwerken mogen zijn.
Dat vragen wij u door Christus onze Heer. Amen
Onze Vader
Brood voor onderweg
Gezegend zijt Gij, God,
omwille van Jezus, uw zoon
in wie de nieuwe schepping zich baan breekt:
Vervul ons aan zijn tafel
met de levensadem van zijn brood,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen.
Laten wij dan nu samen het brood delen als teken van onze verbondenheid met Hem en met elkaar.
Slotgedachte
Gij die ons leven
ontfermend in uw handen houdt:
verhoor ons bidden
en laat uw schepping nieuw worden;
beëindig de nacht
die de wereld verduistert
en laat uw zoon het licht zijn
waarin wij elkaar zullen zien
met nieuwe ogen
Zegenbede
V. De Levende zegene en behoede ons
en allen die ons lief zijn .
A. De Levende doe zijn aangezicht over ons lichten
en moge ons genadig zijn.
V. De Levende verheffe zijn aangezicht over ons
en zegene ons met vrede en gerechtigheid.
A. De God van alle leven moge met ons zijn
en ons begeleiden op onze wegen
opdat wij leven,
gedragen door de naam van de Levende:
Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Slotlied: Uit uw hemel zonder grenzen, GvL 530 vers 1, 3 en 5
Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.
Als een vuur zijt Gij verschenen
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen
Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.

