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Zondag, 12 december 2021, 

Zusters en broeders,  

Verheugt u!  

Deze derde zondag van de Advent heeft er zijn naam aan te danken: Zondag Gaudete; Zondag 

Verheugt U! De teksten uit de schrift willen ons vervullen met vreugde, met geloof en verlangen: 

Het komt goed! Deze woorden klonken vooral in moeilijke tijden om mensen te bemoedigen. Of 

ze klonken bij een moment van bevrijding, om mensen zicht te geven op een wereld die ons niet 

dagelijks teleurstelt. 

Op zaterdag 11 december wordt de Eucharistieviering vanaf 16.00 uur uitgezonden 

via een livestream vanuit de Annakerk in Molenschot. De viering kunt u ook meevieren 

via HalloGilzeRijen op zondag 12 december vanaf 10.00 uur. 

 

Troost 

Niet altijd stralen we vreugde en vrede uit. 

We hebben allemaal onze ‘mindere’ momenten: 

momenten van boosheid, onvriendelijkheid, onredelijkheid … 

Toch mogen we troost en vreugde putten 

uit het besef dat God steeds weer opnieuw met ons wil beginnen. 

Hij nodigt ons uit onze tekortkomingen bij Hem neer te leggen. 
 

Eerste lezing: Filippenzen, 4, 4-7 

Broeders en zusters, verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u! Uw vriendelijk-

heid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Weest onbezorgd. Laat al uw wensen 

bij God bekend worden in gebed en smeking en nooit zonder dankzegging.  

En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat zal uw harten en gedachten behoeden in 

Christus Jezus. 

 

Overweging 

Paulus heeft de brief aan de christenen van Filippi geschreven. Hij roept de jonge kerk op tot 

vriendelijkheid, onbezorgdheid en gebed. Paulus verwacht dat het einde van deze wereld niet 

lang op zich laat wachten. Hij heeft zeker niet verwacht dat wij 2000 jaar later zijn brief zouden 

lezen. Toch kan zijn uitroep ‘de Heer is nabij’ ons nog steeds raken. Ook nu nog kan Jezus 

Christus ons nabij komen, zonder dat daarbij de wereld hoeft te vergaan.  

We spreken dan over een vertrouwenwekkende nabijheid van Jezus in ons leven. Om de zeker-

heid dat het goed komt!  

‘In Christus Jezus zijn’, zou je kunnen vertalen met: ‘Hij beschermt ons!’ Hij heeft mijn leven 

veilig in zijn handen! Uit deze overtuiging komt het ‘Verheugt u!’ voort. Zelfs als ons verstand 

er wel eens bij stil staat: ‘Gods vrede is sterk als een rots’. 

Gebed 

Dit is een vreugdevolle dag: 

Moge de Heer tot ons komen 

door de woorden die wij lezen, 

door het brood dat wij breken, 

in de deur die open gaat, 

in de gasten die we ontvangen, 

in de blijde boodschap  

die klinkt in ons gesprek. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCacJG0GvH4bYADuZgf0A2Iw
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Evangelie: Lucas 3,10-18 

In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag: “Wat moeten wij doen?” Johannes gaf hun ten 

antwoord: “Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen met wie niets heeft en wie voedsel heeft, 

laat hij hetzelfde doen”. Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en ze vroegen hem: 

“Meester, wat moeten wij doen?” Hij zei hun: “Niet meer vragen dan voor U is vastgesteld”. Ook 

soldaten ondervroegen hem: “En wij, wat moeten wij doen?” Hij antwoordde: “Niemand uitplun-

deren, niemand iets afpersen, maar tevreden zijn met uw soldij”.  

Omdat het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde, of 

hij niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen het antwoord: “Ik doop u met water, maar 

er komt iemand die sterker is dan ik; ik ben niet waardig zijn sandalen los te maken. Hij zal u 

dopen met de heilige Geest en met vuur. De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer grondig 

te zuiveren en zijn tarwe te verzamelen in de schuur, maar het kaf zal Hij verbranden in onblus-

baar vuur”. Zo en met nog vele andere vermaningen verkondigde Johannes aan het volk de 

blijde boodschap.  

 

 

Gebed 
Goede God, 

wij verheugen ons op de komst van uw Zoon, 
het Licht dat naar onze wereld komt. 

Wij bidden U: 
leer ons onze blijdschap delen 

het Licht doorgeven in wat wij uitstralen, 
in wat wij doen. 

Mogen we brengers van licht zijn 
in een donkere wereld 

door Christus, onze Heer. Amen. 

Verheugt u en juicht  Israëls heilige woont in uw midden, Jesaja 12,6 
 

Gure wind, natte sneeuw  

en een verloren ziel Ik ontvang drie lichtjes  

die aan mijn deur voorbij gaat. die mijn blik verzachten 

 mijn hart van het slot halen. 

Ik doe de sloten op mijn deur,  

steek in de donkere kamer  Vreugde stroomt binnen 

drie kaarsen aan. breekt naar buiten en juicht. 

 Ik zie Jou. 

 Ik zie Jou weer als op die eerste dag. 

Gebed voor kinderen 

Eerst wordt er gezaaid, 

dan rijpt de vrucht. 

Dank U, God, voor de zon en de regen. 

 

Eerst is er meel, 

dan wordt her brood gebakken. 

Dank U, God, voor het voedsel dat U ons geeft. 

 

Dank U, God, 

voor uw weldaden. 

Leer ons om ze te delen. 

 

Carol Watson 
Uit: Gebeden voor elke dag, 

Jongbloed Boeken, 2019 Heerenveen 

Gij roept ons 

Gij roept ons tot leven, 

bestemt ons voor het geluk  

in deze wereld, in dit uur. 

 

God, in Jezus wordt uw goedheid zichtbaar, 

uw wil om ons allen te redden.  

Hij is uw helpende hand.  

 

Nooit willen wij uw Zoon vergeten  

Hij staat naast ons in lijden en dood, 

maakt onze last tot de zijne, 

maakt zijn trouw tot de onze.  

 
Vrij naar eucharistisch gebed 5 


