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Eerste zondag van de Advent, 27 november 2022, 

 

Zusters en broeders, we steken deze zondag de eerste kaars van de Advent aan, omdat we allemaal 

licht nodig hebben. We willen allemaal in vrede samen leven en wandelen in het licht van de Heer. De 

teksten van deze eerste adventszondag dagen ons uit om werk te maken van ons geloof. Ga mee op 

die weg, want het maakt echt verschil hoe je jezelf gedraagt. Maar die weg vraagt ook om nuance. 

Bidden we dat het Licht van Gods aanwezigheid ons hierbij mag helpen. 

Op zaterdag 26 november kunt u om 19.00 uur de livestream van de Woord- en Communievie-

ring volgen uit de Annakerk en op zondag 27 november om 10.00 uur via HalloGilzeRijen. 
 

Gebed om ontferming 

God die ons roept vanuit het donker van verwarring 

naar een leven in licht. 

Wij vragen en bidden U: wees bij ons, ontferm U over ons 
 

God die van ons verlangt dat het donker van kwaad en zonde 

voorgoed van de wereld wijkt. 

Wij vragen en bidden U: wees bij ons, ontferm U over ons 
 

God die voor ons droomt over een leven van vreugde en glans 

van eeuwig zorgzaam zijn voor elkaar. 

Wij vragen en bidden U: wees bij ons, ontferm U over ons. 
 

De eerste lezing is uit de profeet Jesaja 

Visioen van Jesaja, de zoon van Amos, over Juda en Jeruzalem. Op het einde der dagen zal de berg 

waarop de tempel van de Heer staat, oprijzen boven alle bergen en uitsteken boven alle heuvels. Alle 

volkeren zullen erheen stromen en talloze naties erheen trekken. Zij zullen zeggen: "Kom, laat ons 

optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons zijn wegen wijzen en 

wij zullen zijn paden bewandelen.  

Want uit Sion komt de Wet, het Woord van de Heer uit Jeruzalem. Oordelen zal Hij de volkeren, recht-

spreken over de talloze naties. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers, hun speren tot 

sikkels. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander en niemand zal nog leren oorlog voeren. 

"Huis van Jakob, kom, laat ons wandelen in het licht van de Heer." 

Uw berg van vrede 
 

Op U hopen de einden der aarde, 

de verten van de zee. Psalm 65 
 

U bedaart het gebulder van golven, 

het gegrom van graniet en granaten. 

U bedaart het tumult van de volken. 
 

Een lofdicht klinkt  

als U op Uw berg van vrede gaat staan 

en het bidden hoort van neergedrukte mensen. 

Een loflied klinkt  

als U een regenboog van mensen ziet komen,  

uit alle windstreken. 
 

Want U laat de steppen van honing druipen, 

de heuvels zich kleden met rijke kudden 

en de dalen zich tooien met betaalbaar graan. 
De halmen ruisen en zullen psalmen zingen. 
 

Rob van Uden 

 

https://www.youtube.com/channel/UCacJG0GvH4bYADuZgf0A2Iw
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Het Evangelie volgens Matteüs 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Zoals het ging in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij 

de komst van de Mensenzoon.  

Zoals de mensen in de dagen voor de zondvloed doorgingen met eten en drinken, met huwen en 

ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en zij niets vermoedden totdat 

de zondvloed kwam en allen wegrukte: zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon.  

Dan zullen er twee op de akker zijn: de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten: twee 

vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen, de andere achter-

gelaten. Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag Uw Heer komt.  

Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, 

zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken.  

Weest ook gij dus bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht." 
 

Vrede over jou 

Ik wil niet dat je wankelt, 

en bid dat je niet breekt,  

maar dat je sterk staat, en sterker nog: 
 

Ik bid dat je een berg mag zijn, 

dat je niet wankelt 

en recht staat voor gerechtigheid. 
 

Vrede over jou, 

een handdruk vol vergeving 

en twee armen om je heen, liever meer. 
 

Rob van Uden 
 

Gebed  

God, wij danken U dat U zich hebt laten kennen in het woord van de Schrift, in Uw Zoon Jezus 

Christus en in het leven van alledag. Wij vragen U, verlicht ons verstand. Open ons voor de grote 

idealen van vrede en gerechtigheid, maar open ons ook voor al die mensen die niet meekomen 

op deze weg. Spreek ons moed in. Leer ons barmhartigheid. Openbaar ons wat we nodig hebben. 

Amen 

De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen van de 

werken der duisternis en ons wapenen met het licht. (Romeinen 13,12) 

 

Overweging 
Als mijn opa bonen wilde poten, ging hij eerst ‘bonen lezen’. Dan bracht hij de bonen bij 

elkaar die veel vrucht zouden dragen. De bonen die hij gelezen had, kon hij gebruiken om te 

poten. Ik zie ‘Religie’ als een werkwoord. Je kunt het vertalen als: ‘bijeen lezen’. Religie is 

‘verbinden’.  

Wanneer we als kerk willen verbinden, zullen we zorgzaam met elkaar moeten omgaan, maar 

we zullen ook buiten onze eigen groep moeten kijken. 

Natuurlijk is het goed om onszelf te verbinden met mensen die vrede en gerechtigheid na-

streven. Zij zijn misschien als de bonen die veel vrucht zullen dragen.  

Maar Jezus roept ons op om verder te kijken. De hoge idealen kunnen namelijk ook onze 

valkuil zijn. Wanneer het Evangelie ons leert over barmhartigheid, leert het ons ook om aan-

dacht te hebben voor ‘de verloren schapen’ van onze samenleving. Het is niet aan ons om 

iemand achter te laten op de akker. Jezus is juist gekomen om hen die vastlopen, te verlos-

sen; om hen die niet voorbeeldig leven, voor te gaan naar Gods Rijk. De strenge woorden uit 

het Evangelie van vandaag willen mensen losmaken, die vast zitten in hun eigen kwaad. 

 

‘Zwaarden tot ploegscharen slaan’ 
Beeld bij de Verenigde Naties  

in New York 


