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Zondag, 5 december 2021 

 

Zusters en broeders,  

We vieren de tweede zondag van de Advent. Op elke adventszondag wordt 'het komen van 

Christus' op een andere manier belicht. Hoe zullen we hem in deze onzekere en rumoerige tijd 

ontvangen? Op de tweede zondag luisteren we naar de oproep van Johannes om ruim baan te 

maken. Bij die oproep krijg ik een wijds verwelkomend gebaar voor ogen. Een gebaar waardoor 

je niet alleen elke twijfel of schroom bij je gast wegneemt, maar ook eventueel bij jezelf.  

Het valt niet altijd mee om ruimte in ons leven te maken om werkelijk gastheer of -vrouw te 

kunnen zijn. Er kunnen allerlei omstandigheden zijn waardoor we ons voor anderen afsluiten. 

Tijdens de Covid-pandemie worden we bijna elk in ons eigen huis teruggedrongen. En dat, terwijl 

God ons aan elkaar heeft gegeven. 
De livestream komt op zondag 5 december om 10.30 uur vanuit de Laurentiuskerk in 

Dongen. De viering wordt vanaf die tijd ook uitgezonden via HalloGilzeRijen. 

 

Hij zal de deur openen  

Christus zal komen, kwetsbaar en klein. 

Hij zal het werk van genade aan jou voltrekken.  

Hij zal mens worden en voor jou open doen  

de deur naar eeuwig geluk. 

Hij zal jou geven het beloofde land. 

Nu zie je nog naar die toekomst uit, vol hoop en vastberaden. 

Maar wanneer Hij komt, zul je er binnengaan en wonen. 

Vrij naar de eerste prefatie van de Advent  

 

De eerste lezing is genomen uit de brief aan de Fillipenzen 

Broeders en zusters, ik dank mijn God telkens als ik u gedenk altijd, bij al mijn gebeden voor 

u allen. En ik verricht mijn gebed met blijdschap, omdat gij van de eerste dag tot nu toe uw 

deel hebt bijgedragen tot de prediking van het evangelie. Ik ben er zeker van, dat Hij die het 

goede werk in u begonnen is het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus. 

God weet hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innigheid van Christus Jezus zelf. En dit is 

mijn bede: moge uw liefde steeds rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid, om te kunnen 

onderscheiden waar het op aankomt.  Dan zult gij op de dag van Christus ongerept en onbe-

rispelijk zijn, verzadigd met de vrucht der gerechtigheid die komt van Jezus Christus, tot eer 

en lof van God. 

Groente, fruit en hoop 
 

Heer, als wind en kou 

mijn dagen verschralen, 

als mijn voeten wegzakken 

tussen zand en scherven, 

keer dan mijn lot ten goede. 
 

Wees het water van een beek  

en stroom mijn leven binnen. 

Dan zal ik op mijn knieën gaan, 

slurpen en drinken. 
 

Maak mijn handen sterk. 

Geef me de moed  

een moestuin aan te leggen 

en de grond te besproeien. 
 

Breng terug  

de vruchtbaarheid in mijn leven,  

dat ik mijn zoontje kan voeden 

met groente, fruit en hoop. 
 

Rob van Uden, gebed bij psalm 126 

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
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Evangelie: Lukas  3,1 – 6. 

Het gebeurde in het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius: Pontius Pilatus was landvoogd 

van Galilea: zijn broer Filippus gouverneur van het gewest Ituréa en Trachónitis en Lysánias 

gouverneur van Abiléne; Annas en Kájafas bekleedden het hogepriesterschap.  

Toen kwam het woord van God over Johannes, zoon van Zacharías, die in de woestijn verbleef. 

Hij begon op te treden in heel de Jordaanstreek en een doopsel van 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. 

 

Overweging 

Het optreden van Johannes wordt door Lucas nauwkeurig in het raam van de tijd geplaatst. 

We horen de naam van de Romeinse keizer en de namen van mensen die het in Israël in zijn 

naam voor het zeggen hadden. Hier worden namen genoemd van mensen die we later opnieuw 

zullen ontmoeten als tegenstanders van Johannes (Herodes) en Jezus (Pilatus, Herodes, hoge-

priesters).  

In de context van deze politieke en religieuze verhoudingen komt het woord van God tot Jo-

hannes. Het is goed om te zien dat ook Johannes een boodschap heeft van vreugde, de dank-

baarheid voor alles wat God doet. Zijn doop van bekering heeft tot doel dat de zonden vergeven 

worden. Hij vraagt mensen iets in hun leven te veranderen: in hun denken, hun houding, hun 

doen.  

Hij wil mensen een nieuwe kans bieden. Dat is een boodschap voor iedereen. Hij zondert nie-

mand uit. 

 

Gebed om een herberg  

God, maak mijn hart tot een herberg 

als iemand bij me aanklopt, 

me vragend in de ogen kijkt 

en vertelt van pijn of stil verdriet. 

Geef dat ik meeleef met vreugde en hoop 

En dat ik de wegwijzer mag zijn  

naar uw zorg en liefde. 

 

En als mijn eigen weg ten einde loopt,  

neem me dan op in uw huis,  

waar plaats is voor velen.  

Schenk mij de vervulling  

van de hoop die ik al zó lang koester: 

overvloedig leven in uw nabijheid. 

Vrij naar eucharistisch gebed 12b  
 

Zegengebed 

God, wees gezegend  
om hen die ruim baan maken, 

wegbereiders door U bezield,  
mensen die ruimte scheppen  
voor het licht van uw vrede. 

 
Wees gezegend, God,  

om de verwachtingen die Gij in ons wekt, 
om de troost, die wij mogen ervaren  
in woorden vol verwachting. 

 
Zegen ons 

opdat wij die woorden, 

die verwachting, mogen uitdragen. 


