
Bezinning  
 
Op de grens van het beloofde land,  
een grens die Mozes met zijn volk niet mocht oversteken.  
Jozua, die na Mozes kwam, mocht dat wel. 
Hij gaat binnen in dat nieuwe land,  
niet meer het land van de droom, van de belofte,  
maar van de concrete werkelijkheid.  
 
Tussen twee werelden in ligt de Jordaan. 
En midden in die rivier staat Johannes de doper,  
als een paal boven water.  
Hij probeert mensen te overhalen over te steken,  
door de Jordaan heen, naar het beloofde land  
om van dat gedroomde Rijk van God echt werk te maken.  
Er is veel angst en aarzeling daar bij de Jordaan  
want wie wil oversteken maakt belangrijke keuzes… 
 
In de Advent staan ook wij bij Johannes aan de Jordaan.  
Hij probeert ook ons te overhalen  het beloofde land binnen te 
trekken, over te stappen van droom naar daad.  
Trek je mee om het geluk te vinden  
van een leven in rechtvaardigheid en liefde? 
 

Slotgebed. 
 
God, Vader met een moederhart,  
geef me de durf  
om geregeld de woestijn van de stilte op te zoeken  
en met U alleen te zijn.  
Leg Uw droom in mijn binnenste en laat me ontdekken wat Gij 
van mij wilt. Want alleen dan kan ik in Uw naam vreugde  
brengen aan mensen en “ begin van de Goede Boodschap” zijn 
voor armen en kleinen.  
Ik weet dat ik niet heel de wereld kan en moet veranderen,  
maar laat me al beginnen met mezelf, zodat Gij ook on mij mens 
kunt worden. Amen. 

Zending en zegen 
 
Wij worden gezonden om net zoals Johannes de Doper te getui-
gen van onze hoop en ons geloof in Jezus.  
God zegent ons daartoe met de Kracht van Zijn Geest,  
Hij die is Vader, Zoon en H. Geest. Amen  

Derde zondag van de advent 

 
 
Verheugt u, want God is nabij! 
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
 
Vandaag horen we Johannes om de weg vrij te maken  
voor de komst van de Heer.  De “voorloper”, “de doper”, ”de 
wegbereider”,  die zelf de weg van de Heer ging. 
 

Moment van inkeer  
 
Wij worden uitgenodigd om de paden van de Heer te effenen.  
Vragen wij aan elkaar en aan de heer om ontferming. 
 

Openingsgebed 
 
God, Gij die ongezien mensen ziet,  
gij die U met hen verbonden hebt,  
Gij die weet hebt van ons “ niet willen” en “niet durven” zien  
en van de onmacht en de twijfel die door ons hoofd spookt  
en aan onze handen kleeft,  
doe ons zien, maak ons begaan met mensen,  
zet ons op het spoor van betrokkenheid,  
help ons onze grote woorden te vertalen in kleine daden.  
Leer ons een nieuw begin te maken,  
vandaag nog als het kan. Amen. 
 

 
Lezing 

 
Jes. 61, 1-2a . 10-11 
 
We luisteren opnieuw naar de hoopvolle boodschap van Jesaja.  



De Profeet zegt : 
“ God, de Heer, heeft mij gezalfd, 
 Ik ben van zijn Geest vervuld . 
Hij heeft mij gezonden 
 om aan de armen de blijde boodschap te brengen, 
 om de gebrokenen van hart te genezen, 
om de gevangenen vrijlating te melden, 
om geboeiden vrijheid te schenken, 
om een jaar af te kondigen 
waarin de Heer zijn goedheid gaat tonen . 
Ik juich en jubel van vreugde 
 om wat de Heer, mijn God, gedaan heeft . 
Hij trok mij het kleed van redding aan 
 en bekleedde mij met de mantel van heil . 
Zoals een bruidegom een erekrans draagt 
 en de bruid zich mooi maakt met haar sieraden, 
 zo heeft de Heer mij gekroond . 
Zoals de aarde vruchten voortbrengt 
 en de tuin het zaad laat opschieten, 
 zo laat de Heer heil openbloeien . 
Zijn roem zal zich ontvouwen voor het oog van alle volken .” 
 

Evangelie 
 

Joh., 1, 6-8, 19-28 
 
Er trad een man op die Johannes heette . 
Hij was door God gezonden als getuige van het licht, 
 om alle mensen tot het geloof te brengen . 
Zelf was hij het licht niet, 
 maar hij kwam om te getuigen van het licht . 
De joodse leiders stuurden priesters en tempeldienaars 
 naar hem toe om hem te vragen : 
“ Wie zijt gij ? “  
Daarop verklaarde hij zonder de minste aarzeling 
 en in alle oprechtheid : 
“ Ik ben de Messias niet .” 
Zij vroegen hem : “ Zijt gij dan Elia ? ” 
Hij zei : “ Dat ben ik niet .” 
Zij drongen aan :”Zijt gij dan de profeet die verwacht wordt ? “ 
Hij zei : “ Neen .” 
Toen zeiden ze hem : 
“ Maar wie zijt gij dan ? Wat zegt gij over uzelf ? “  
Johannes antwoordde hun 

 met de woorden van de profeet Jesaja : 
“ Ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn : 
 Maak de weg recht voor de Heer .” 
Een paar Farizeeën vroegen hem toen : 
“ Maar waarom doopt gij dan, 
 als gij niet de Messias zijt  en ook niet Elia of de pro-
feet ?” 
Hierop zei Johannes : 
“ Ik doop met water,  maar midden onder u staat Hij die gij 
niet kent, 
 Hij die na mij komt . 
 Ik ben te min om de riemen van zijn sandalen los te ma-
ken .” 
Dit gebeurde te Betanië aan de overkant van de Jordaan 
 waar Johannes aan het dopen was . 
 

Voorbeden  
 
God belooft ons bevrijding, daarom bidden wij vol vertrouwen. 
 
Voor hen die hun levensweg nog moeten vinden,  
die met veel verwachting hun toekomst tegemoet gaan.  
Voor hen die hun weg in het leven gevonden hebben,  
voor alle mensen in de kracht van hun jaren.  
Voor hen die reeds een heel lange tocht hebben afgelegd,  
voor ouderen en bejaarden, door het leven gerijpt.  
Bidden we voor onze eigen intenties en de mensen die we mee-
dragen in ons bidden 
 

Onze Vader 
 
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 heerlijkheid in eeuwigheid. 
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