
Bezinning  
 
Krom is onze samenleving. 
Krom van zinnen en gedachten,  
tegensputterend, geweldig, vaak onrechtvaardig.  
Geen plaats voor de kleinen,  
voor de zwakken en gekwetsten.  
Krom lijkt het pad van de mensen.  
Recht willen we de wereld.  
Rechtvaardig en oprecht. 
Vechtend, bewust en overtuigend. 
Met ruimte voor kinderen,  
rechten voor vrouwen.  
Recht is de hoop van de mensen.  
 
Wat krom is maakt Hij recht,  
gebrokenen richt Hij weer op;  
ontheemden zijn Zijn vrienden  
en kleinen maakt Hij groot.  
De wereld vertrouwen wij toe  
aan deze nieuwe verwachtingstijd.  
 
Uit de schaduw, Welzijnszorg 
 

Slotgebed. 
 
God die met ons meetrekt,  
in Jezus bent u licht voor de wereld,  
weg naar vrede, hoop voor allen,  
toekomst die naar ons toekomt.  
Moge het naderend kerstfeest ons hart openbreken  
tot een ruimte waarin u kunt wonen,  
vandaag en alle dagen.  
Amen. 
 

Zegen 
 
God wil ons daarbij  
tot steun zijn met zijn zegen:  
Hij die is Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Amen. 
 
 

Tweede zondag van de advent 

 
 
Verenigen wij ons in de Naam van God, 
die steeds opnieuw met ons een nieuw begin wil maken 
en die wij noemen: Vader, Zoon en heilige Geest 
 
Het woord van de profeet Jesaja en Johannes de Doper  
klinkt ook vandaag als een woord van uit en voor het hart.  
Het woord van de profeet staat te gebeuren.  
Dromen komen langzaam uit. Hopen is een stap vooruit.  
 
Advent. Tijd om een hart onder de riem te steken,  
tijd van God, tijd voor mensen. 
God trekt het zich aan… opdat ieder de meet kan halen.  
 
“Die wij verwachten, zal komen om te bevrijden”,  
dat horen wij vandaag uit de mond van de oude profeten. 
 
Zij steken ons daarmee niet alleen een hart onder de riem,  
maar waarschuwen ook zijn komst niets in de weg te leggen:  
“Effen een pad voor de Heer!” 
 

Moment van inkeer  
 
Heer, maak ons vredelievend en verdraagzaam, 
opdat wij eensgezind samenleven  
zoals Jezus ons hebt voorgeleefd. 
Heer, ontferm U over ons. 
 

 
 
 
 



Openingsgebed 
 
God,  
Gij roept uw volk op  
de paden recht te maken 
en de weg te effenen voor uw komst. 
Wij vragen U: 
laat onze bekering vruchten dragen; 
maak ons waakzaam en vol ijver 
opdat uw rijk zal komen. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.  
 

Lezing 
 
Jesaja is een typische adventsprofeet. 
 
God zegt :“Ga mijn volk troosten, spreek allen moed in . 
Spreek tot het hart van Jeruzalem  en roep mijn volk toe : 
Uw straftijd is voorbij, uw schuld is voldaan . 
Gij zijt genoeg gestraft, meer dan genoeg voor al uw zonden .” 
Hoor !  Iemand roept : 
“Leg voor de Heer, onze God, een weg aan in de woestijn, 
een rechte weg door dat dorre land . 
Vul de dalen op, graaf de bergen en heuvels af, 
trek de bochten recht en maak wat oneffen is vlak . 
Dan zal de Heer verschijnen in heerlijkheid . 
Alle mensen zullen daarvan getuige zijn . 
De Heer zelf heeft het gezegd .” 
Jeruzalem, klim op de hoogste berg met uw boodschap van 
vreugde .Roep met luide stem het goede nieuws overal rond . 
Zeg tot de steden van het land : 
“Hier is uw God, hier is de Heer . 
Hij komt als overwinnaar met kracht en de macht is in zijn 
hand .De zegetekens draagt men voor Hem uit en allen krijgen 
hun deel van de buit. Als een herder zal Hij zijn kudde weiden . 
Hij brengt zijn schapen samen. De lammetjes neemt Hij op zijn 
schoot, en moederdieren leidt Hij teder .” 
 

 
 
 
 
 
 

Evangelie Marcus  
 
Hier begint de blijde boodschap van Jezus Christus, 
 de Zoon van God . 
Bij de profeet Jesaja staat geschreven: “ Zie, Ik stuur mijn bode 
voor u uit, die voor u de weg zal banen . 
Hij roept in de woestijn: maak de weg recht voor de Heer, maak 
zijn paden gelijk .” 
En zo is het ook gegaan toen Johannes de Doper optrad in de 
woestijn .Hij riep de mensen toe : 
dat ze zich moesten laten dopen ten teken van bekering, 
om vergeving van de zonden te verkrijgen . 
En iedereen trok erop uit, naar hem toe, 
heel de streek van Judea en de mensen van Jeruzalem . 
Zij lieten zich door hem dopen in de rivier, de Jordaan, 
terwijl ze hun zonden beleden . 
Johannes liep gekleed in kameelhaar 
met een lederen gordel om zijn middel . 
Hij leefde van sprinkhanen en van wilde honing . 
En hij riep de mensen toe : 
Weldra zal de man komen die sterker is dan ik .Naast Hem ben 
ik te min om de riemen van zijn sandalen los te maken. Ik heb u 
gedoopt met water, Hij zal u dopen met de heilige Geest .”  
 

Voorbeden  
 
God van licht, wij willen bidden voor de haastige 
en drukke wereld waarin we leven. 
Dat we elkaar de rust gunnen om tot inkeer te komen 
en onze wereld te zien vanuit een ander perspectief. 
Voor al onze persoonlijke intenties ook  
Laten we bidden… 
 
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. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijk-
heid in eeuwigheid. 
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