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Zondag, 6 december 2020 
 

Op de tweede zondag van de Advent wordt de persoon van Johannes de Doper gepre-
senteerd. Johannes maakt ons duidelijk dat Jezus zal komen. Maar het gaat hem niet 
om het kerstkindje. Het gaat in de Adventstijd om het uitzien naar een nieuwe geboorte 

van Jezus in ons leven. Wij kijken met Johannes uit naar Hem die ons vrij zal maken 
van alles wat ons gekooid houdt of angstig maakt. 
 

 
 

De Eerste lezing is genomen uit de profeet Jesaja 
Troost, troost toch mijn stad, zegt uw God, spreek Jeruzalem moed in; roep haar toe 
dat haar straftijd voorbij is, dat haar ongerechtigheid vergeven is, dat zij van Gods hand 

haar zonden dubbel betaald heeft gekregen.  
Een stem roept: Baan de Heer een weg in de steppe; effen voor onze God een heerbaan 

in de woestijn; elk dal moet gevuld, elke berg en heuvel geslecht worden; alle oneffen-
heden moeten vlak, de rotsmassa’s een vallei worden. En verschijnen zal de glorie des 
Heren en alle vlees zal daarvan getuige zijn.  

De mond des Heren heeft het gezegd! Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode. 
Verhef krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant. Verkondig het luide, ken geen 

vrees; roep tot de steden van Juda: Uw God is op komst! Zie, God, de Heer, komt met 
kracht. Zijn arm voert de heerschappij; zijn loon komt met Hem mee; zijn beloning gaat 
voor Hem uit. Als een herder zal Hij zijn schapen weiden, in zijn armen ze samenbren-

gen, de lammeren dragen tegen zijn boezem, de schapen met zachte hand geleiden.  
Woord van de Heer: Wij danken God.  

Wij bouwen aan onze levensweg, halen de oneffenheden en de bochten eruit. 

God zelf zal ons tegemoet komen. Dat is een boodschap voor iedereen, 

niemand uitgezonderd. 
 

Gebed bij psalm 85 
 

God, maak mij open voor Uw woord,  
en laat mij uw genade zien, 

wanneer ik mijn handen vouw en mijn ogen sluit. 
 
Kom mij nabij met Uw zegen. 

Kom en woon met Uw liefde in ons midden. 
  

Want als trouw en barmhartigheid elkaar ontmoeten, 
als vrede en gerechtigheid elkaar omhelzen, 
zal er geloof uit ons hart opgroeien 

en zal een dauw van liefde uit de hemel neerdalen. 
 

God, wij bidden om Uw zegen.  
Geef dat onze hoop vrucht mag dragen. 

Dan zal gerechtigheid ons vooruit gaan  

en in onze voetstappen zal voorspoed volgen. 
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Uit het Evangelie volgens Marcus 
Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de zoon van God. Zoals er geschre-
ven staat bij de profeet Jesaja: Zie, ik zend mijn bode voor u uit die voor u de weg zal 

banen; een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, 
maakt zijn paden recht.  

Zo trad Johannes op in de woestijn en doopte; hij preekte een doopsel van bekering tot 
vergiffenis van de zonden. Heel de landstreek Judea en alle inwoners van Jeruzalem 
trokken naar hem uit, en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl zij 

hun zonden beleden.  
Johannes ging gekleed in kameelhaar met een leren gordel om zijn lendenen; hij at 

sprinkhanen en wilde honing. Hij predikte: ”Na mij komt die sterker is dan ik en ik ben 
niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt 
met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.”  

 
Tot zover de woorden uit het heilig Evangelie. Wij danken God. 

 

 
 
Adventsfilmpje van Alpha Nederland 
Kerst heeft iets bijna sprookjesachtig: we dromen van 

sfeervol versierde kerstbomen, een met sneeuw bedekt land-
schap, cadeautjes en gezelligheid met familie en vrienden. 

De werkelijkheid is vaak niet zo mooi als onze fantasie. 
Klik hier voor het adventsfilmpje op YouTube. 
 

 

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 
 

 

 

De Kerk is een huis met open deuren, want zij is een moeder.  
En net als Maria, de Moeder van Jezus, willen wij een Kerk zijn die dient, 
die uit haar huis komt, die uit haar tempels komt, uit haar sacristieën, 
die het leven begeleidt, die de hoop in stand houdt, die een teken van 
eenheid is om bruggen te bouwen, om muren af te breken, om verzoening 
te zaaien  
(Paus Franciscus, uit de Encycliek Fratelli Tutti). 

Extra collecte  zaterdag 5 en zondag 6 december 
 

Eén op de zeven baby’s heeft een te laag geboortegewicht! 
Adventsactie helpt vrouwen en kinderen ontsnappen aan de vicieuze cirkel van 

armoede en ondervoeding. Ze steunen dit jaar diverse projecten die ervoor zor-
gen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die ma-
nier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. 

Heeft het ook uw steun? 
 

Wilt u deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift 

overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. 

 

Dank voor uw bijdrage. 
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