
zij die geduld opbrengen voor altijd weer dezelfde vragen, 
zij die tegen beter weten in toch maar opnieuw beginnen. 
 
Ze zijn onbetaalbaar,  
zij die achter regels en wetten de mens zien, ook de sukkelende, 
zij die begrip opbrengen voor hen die zich de derde keer stoten, 
zij die willen geloven dat mensen  
op hun manier echt hun best doen. 
Ze zijn onbetaalbaar 
zij die met open ogen leven en met een open hart, 
die weten dat zelfs rechtvaardige wetten 
mensen niet altijd tot hun recht laten komen. 
Ze zijn on-be-taal-baar  
zij die met vreugde gerechtigheid beoefenen 
God zal hen tegemoetkomen. 

 
Gebed. 

 
God, 
in het duister dat ons omringt trekt U een spoor van licht 
en daarin tekent zich een nieuwe wereld af. 
Schenk ons vertrouwen in het goede en in het leven, 
opdat wij liefhebben, recht doen, vrede maken. Amen. 

 
Zegen 

 
Moge God ons zegenen om waakzaam te zijn en te blijven. 
Hij die is + Vader, Zoon en heilige Geest. 
Amen. 
 
 

Eerste zondag van de advent 

 
 

Inleiding 
 

Vandaag begint de advent, 
We vragen God dat Hij met ons meegaat, 
ons hart verwarmt en ons pad verlicht. 
De advent is een tijd van ‘hoop’ en ‘verwachting’, van uitzien 
naar Immanuel, God met ons. Het is ook een tijd van omzien 
naar mensen die leven in armoede. Met Welzijnszorg en onder 
het thema ‘Wonen: onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!’richten we 
onze blik op goed en veilig wonen. Je ergens thuis voelen,  
kunnen thuiskomen is een onbetaalbaar goed. 

 
Gebed 

 
God, U bent de warmte en het licht waarnaar we uitzien. 
Wees met ons in deze adventsdagen 
zodat wij gaande blijven voor gerechtigheid. 
Laat u zien, laat u noemen, laat u vieren. 
Zo bidden wij in Jezus’ naam. Amen. 

 
Lezing 

 
Ook voor ons blijft die boodschap van Jesaja actueel; ook als al-
les tegenzit, laat God ons niet in de steek. 
 
Gij, Heer, zijt onze Vader en uw naam is : verlosser sinds aloude 
tijden . 
Waarom, Heer, liet Gij ons dan van uw wegen afdwalen, 
zodat wij met een gesloten hart van u niet meer wilden weten ? 
Keer U weer tot ons, wij zijn toch uw dienaren, uw volk,  
uw eigen bezit . 



Scheur de hemel open en daal weer op aarde, 
want voor wie op U vertrouwen, 
is er buiten U geen God die zo goed is . 
Wie met vreugde doen wat recht is, komt Gij tegemoet . 
En wie in doen en laten U steeds voor ogen hebben, 
komt Gij te hulp . 
Gij zijt kwaad op ons, want wij zijn schuldig .Hoe zouden wij ooit 
nog redding vinden ? allen hebben wij gezondigd . 
Zoals afgevallen bladeren worden meegevoerd door de wind, 
zo hebben wij ons laten meeslepen door de zonde . 
Niemand durft nog uw naam aan te roepen, 
niemand heeft nog de moed naar U toe te gaan . 
Gij hebt uw gelaat van ons afgekeerd 
en ons prijsgegeven aan onze zonden . 
En toch zijt Gij, Heer, onze Vader. Wij zijn het leem, Gij de  
boetseerder: wij zijn slechts het werk van uw handen . 
God, blijf niet langer kwaad, gedenk niet eeuwig onze schuld . 
Zie op ons neer : wij zijn uw volk . 

 
Evangelie 

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Marcus . 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen : 
“ Wees op uw hoede . Blijf waakzaam, want gij weet niet 
 wanneer het ogenblik daar is . 
Het is ermee als met een man die op reis gaat : 
 hij laat zijn huis achter 
 en het beheer draagt hij over aan zijn dienaars ; 
 ieder krijgt zijn eigen taak . 
Aan de deurwaarder heeft hij gezegd waakzaam te zijn . 
Blijf dus waakzaam, 
 want gij weet niet wanneer de heer terug komt : 
 ’s avonds laat of midden in de nacht, 
 voor dag en dauw of bij het eerste licht . 
Als hij onverwachts komt, 
 laat hij u dan niet slapend vinden . 
En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen : 
 blijf waakzaam .” 

 
 
 
 

Voorbeden  
 
Priester 
 
Bidden wij tot God onze Vader, 
Om hoop voor de wereld waarin wij leven. 
Voor onszelf, soms wakend, soms slapend. 
Bij tijden energiek en vol goede moed,  
dan weer ontgoocheld en uitgeblust. 
Dat wij elkaar blijven bemoedigen en volhouden.  
Bidden we ook voor onze overledenen, zieken, eenzamen en 
mensen die verdriet hebben en voor alles wat leeft in ons hart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd. Uw rijk kome. 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade. Amen 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de  
heerlijkheid in eeuwigheid tot in eeuwigheid. 
 

Bezinning  
 
ONBETAALBAAR 
 
Ze zijn onbetaalbaar, 
zij die een neus hebben voor de kleine noden van hun buren, 
zij die maar een half woord nodig hebben om te verstaan, 
zij die altijd iets extra in de ijskast hebben voor een plotse gast. 
 
Ze zijn onbetaalbaar,  
zij die steeds weer de vinger op de open wonde leggen, 
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