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Zondag, 13 december 2020 

Zusters en broeders, 

Wij leven toe naar Kerstmis. Wie verwachten we? Wat zal hij teweeg brengen? Op de derde 

zondag van de Advent wordt beschreven wat Christus zal brengen als Hij eenmaal zijn zending 

volbrengt.  

Johannes de Doper - de Voorloper - wijst de mensen van zijn tijd (en ook ons) dat de werken 

van de Messias de werken van de Geest van God zijn. Johannes zegt: “Hij die komt is zoveel 

anders dan we gewend zijn, bereid je daarop voor”.  

 

De Eerste Lezing is uit de profeet Jesaja 

De geest van de Heer God rust op Mij; Hij heeft Mij gezalfd om aan de armen de blijde boodschap 

te brengen. Hij heeft Mij gezonden om te genezen allen wier hart gebroken is, om de gevangenen 

vrijlating te melden, aan wie opgesloten zijn vrijheid; Om aan te kondigen het genadejaar van 

de Heer. Ik wil jubelen en juichen in de Heer.  

Mijn ziel wil zich verheugen in mijn God, want Hij heeft Mij bekleed met het kleed des heils en 

Mij de mantel der gerechtigheid omgehangen, als een bruidegom die zich het hoofd feestelijk 

omhult, of als een bruid die zich met haar sieraden tooit. Want zoals de aarde haar vruchten 

voortbrengt en zoals een tuin het zaad laat rijpen, zo laat de Heer de gerechtigheid ontluiken en 

zijn glorie voor het oog der volken. 

 

 

 

De geest des Heren is over mij gekomen, 
Hij heeft mij gezonden om aan armen 

de Blijde Boodschap te brengen. 
 

Gebed  

Een gebed borrelt in mij op 

en ik kan mijn enthousiasme niet bedwingen. 

Ik voel de liefde van God en ik wil er van zingen. 
 

Niet dat ik slimmer of beter ben dan een ander. 

Ik ben een gewoon mens, niet anders dan een ander; 

maar Gods liefde… ervaar ik als een groot kado. 
 

God neemt mij zoals ik ben; Ik zie hoe groot zijn liefde is. 

Zijn barmhartigheid, het is een wonder dat ik wil delen. 
 

Het is belangrijk dat je te eten hebt, een dak boven je hoofd, 

fatsoenlijke kleding of dat je kind mee kan doen op school, 

maar wanneer ik afscheid neem van de ballast in mijn leven, 

zal er ruimte komen voor barmhartigheid. 
 

Nu wil ik mijn blijdschap en mijn bezit  

delen met een ander die het minder heeft 

en de liefde die ik voel, die geef ik door aan anderen.  
 

Rob van Uden 
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We lezen uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 

Er trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getui-

genis, om te getuigen van het Licht opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was 

het Licht, maar hij moest getuigen van het Licht.  

Dit dan is het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters en levieten naar 

hem toezonden om hem te vragen: „Wie zijt gij?" Daarop verklaarde hij zonder enig voorbehoud 

en met grote stelligheid: „Ik ben de Messias niet." Zij vroegen hem: „Wat dan? Zijt gij Elia?"  

Hij zei: „Dat ben ik niet." „Zijt gij de profeet?" Hij antwoordde: „Neen."  

Toen zeiden zij hem: „Wie zijt gij dan? „Wij moeten toch een antwoord geven aan degenen die 

ons gestuurd hebben. „Wat zegt gij over uzelf?" Hij sprak: „Ik ben, zoals de profeet Jesaja het 

uitdrukt, de stem van iemand die roept in de woestijn. Maakt de weg recht voor de Heer!" 

De afgezanten waren uit de kring van de Farizeeën. Zij vroegen hem: „Wat doopt gij dan als gij 

de Messias niet zijt, noch Elia, noch de profeet?" Johannes antwoordde hun: „Ik doop met water 

maar onder u staat Hij die gij niet kent, Hij die na mij komt, ik ben niet waardig de riem van zijn 

sandalen los te maken."  

Dit gebeurde te Betanië, aan de overkant van de Jordaan waar Johannes aan het dopen was. 
 

 
 

Gebed  

God, kom ons nabij.  

Geef ons de blijdschap, geef ons het gebed, 

maak ons dankbaar voor al wat U geeft. 

Vervul ons met het vuur van Uw Geest 

en behoedt ons voor de lauwe gedachte 

dat ons gedrag geen verschil zou maken. 
 

God, heilig en zegen ons 

naar lichaam, geest en ziel, 

in ons doen en laten;  

dat we kracht hebben om te getuigen van ons geloof, 

dat we inzien wat opbouwt en afbreekt. 
 

Open de deur van ons leven wanneer U aanklopt. 

Want we geloven dat U ons niet voorbij zal gaan, 

U blijft trouw aan ons. 
 

Rob van Uden 

 

 
 

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden.  

 

Onze parochies zullen op 19 januari opnieuw beginnen met een Alphacursus, in 

oecumenisch verband. Misschien wilt u meedoen. Het is in ieder geval leuk om 
de adventsfilmpjes van Alpha Nederland te bekijken. 

Klik hier om het filmpje te bekijken. 

Kerstkadootje: 11 en 12 december 
Al ruim twintig jaar brengt de Diaconie van de Parochie Heilige Geest kerstpak-

ketten bij mensen die het goed kunnen gebruiken. Dit jaar gaan we het anders 
doen. Samen met de Weggeefhoek Rijen maken we er een kerstkadootje van. 
Als je al onvoldoende geld hebt om dagelijkse boodschappen te doen, dan schie-
ten artikelen voor lichamelijke verzorging er vaak bij in.  
Denk aan een fijne shampoo, zeep, deodorant, douchegel, tandpasta of ge-
zichtscrème.  

In het weekend van 11 en 12 december staan wij bij Etos, Kruidvat, Jumbo en 
Albert Hein en vragen wij u een verzorgingsproduct in ons mandje neer te leg-
gen. Wij maken er dan een mooi kerstkado van en bezorgen dit bij klanten van 
de Weggeefhoek in Rijen. Laten we er samen een groot succes van maken.  
Diaconie Parochie Heilige Geest in samenwerking met de Weggeefhoek Rijen 
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