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♫ Openingslied: Hoe lang zal het duren  (C45) 
 

1. Hoelang zal het duren dat macht en geweld,  

 het recht van de sterkste alleen nog maar telt?  

 De morgen meldt oorlog, de avond brengt pijn;  

 de hel moet beslist hier op aarde zijn... 
  
2. Hoelang zal het duren dat mensen in nood   

 vergetelheid hebben als dagelijks brood?  

 De morgen meldt oorlog, de avond brengt pijn;  

 hoe kan er nog hoop in de mensen zijn... 
 
3. Hoelang zal het duren dat ieder goed woord  

 verkeerd wordt begrepen, niet eens wordt aanhoord? 

 De morgen meldt oorlog, de avond brengt pijn;  

 zou vrede alleen maar 'n droombeeld zijn?... 
  
4. Moet het zolang duren tot goedheid het wint  

 van moordende wapens, en vrede begint?  

 Tot honger verandert in welvaart alom,  

 en haat gaat verdwijnen als sneeuw voor de zon? 

 

Begroeting en welkom 

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

Genade voor u en vrede voor u, die met ons verbonden bent, 

om ons in deze soms moeizame tijd samen te verheugen 

op het komende kerstfeest. 

‘Wie dubbel heeft, laat hij delen’. Johannes antwoordt zonder omwegen op 

de vraag van de mensen wat ze moeten doen. Het klinkt simpel, maar toch 

is het dat niet. Er is zo veel dat ons tegenhoudt om te delen van wat wij 

hebben: of het nu gaat om onze persoonlijke bezittingen, of om de rijkdom 

van onze Nederlandse samenleving. 

Staan we open voor de nood van mensen? Durven we nabij te zijn aan 

mensen die door corona getroffen zijn: ziek geworden, wachtend op een 

behandeling, eenzaam, werkloos, of tot over de oren in het werk? Zijn 

mensen die moesten vluchten uit een onveilig land, bij ons welkom? Of 

sluiten we liever onze ogen, bang om te verliezen wat we hebben 

opgebouwd?  Vrijheid is kwetsbaar. 
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Aansteken van de 3e adventskaars 

Een derde kaars ontsteken wij,  

speurend naar warmte en troost, naar bemoediging en kracht. 

Er is zoveel duisternis in de wereld, zoveel verdriet en pijn,  

zoveel vraag naar gerechtigheid en medemenselijkheid.  

Een klein gebaar kan dan al zoveel goed doen. 

 

♫ Gezongen gebed om ontferming Wat is de mens, wat zijn de dagen 

(A57) 

Wat is de mens, wat zijn de dagen, die aan de mens gegeven zijn:  

wankel geluk, winnen en wagen, nieuwe geluiden, oude pijn.  

Gras dat vergaat, niet minder niet meer,  

bedacht zijn op de dood in keer en tegenkeer.  

God, geef de mens woorden van waarde:  

niet van het brood alleen leeft hij.  

God, geef de mens leven op aarde,  

spreek hem van dode wetten vrij. Kyrië eleison.  

 

Openingsgebed 

Schep ruimte in ons midden, God,  

voor woorden die ons wegen wijzen  

naar een wereld van vrede  

en gedeelde levensvreugde.  

Maak ons hart wijd genoeg  

om uw woord te verstaan,  

opdat onze handen gaan doen  

wat ons hart hun zeggen zal;  

opdat wij herkenbaar uw mensen worden,  

die doen waartoe Gij ons wilt bewegen.  

Dit vragen wij U door Jezus, uw Zoon,  

nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Eerste lezing:  Fil. 4, 4-7 

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi. 

Broeders en zusters, 

verheugt u in de Heer te allen tijde. 

Nog eens: verheugt u! 
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Uw vriendelijkheid 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. 

Woord van de Heer. 

Allen: Wij danken God. 

 

♫ Tussenzang: Al wie dolend in het donker 

1. Al wie dolend in het donker,  

in de holte van de nacht  

 en verlangend naar een wonder  

 op de nieuwe morgen wacht: 

 vrijheid wordt aan u verkondigd  

 door een koning zonder macht.  

3. Tot de groten zal Hij spreken,  

 even weerloos als een lam;  

 het geknakte riet niet breken,  

 Hij bewaakt de kleine vlam:  

 hoort en ziet het levend teken   

 van een God die tot ons kwam.  

  

4. Dor en droog geworden aarde  

 die om dauw en regen vraagt,  

 dode mens die snakt naar adem,  

 wereld die om toekomst vraagt:  

 zie mijn Zoon, de nieuwe Adam,  

 die mijn welbehagen draagt.  
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Evangelie: Lucas 3, 10-18 

 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. 

Lof zij U, Christus. 

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 méér vragen dan voor u is vastgesteld.” 

Ook de soldaten vroegen hem 

“En wij, wat moeten wij doen?” 

Hij antwoordde: 

“Niemand uitplunderen, 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 de riem van 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 onblusbaar vuur.” 

Zo en met nog vele andere vermaningen 

verkondigde Johannes aan het volk de Blijde Boodschap. 

Woord van de Heer. 

Allen: Wij danken God. 
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♫ Acclamatie: Laat komen Hij die komen zal 

Laat komen, Hij die komen zal. 

verlangend zien wij naar hem uit. 

 

Overweging 

‘Wat moeten wij doen?’, vragen de mensen aan Johannes de Doper. En 

eigenlijk zijn de opdrachten die Johannes aan de dopelingen meegeeft niet 

veeleisend, maar eigenlijk heel eenvoudig. Zelfs tollenaars en soldaten 

hoefden hun vak niet op te geven. Als zij maar met anderen zouden delen 

van hun rijkdom. Als zij zich maar niet te buiten zouden gaan aan 

corruptie en niemand iets zouden afpersen. 

Dat lijkt een boodschap waar iedereen gemakkelijk aan kan voldoen. Maar 

ik denk wel dat Johannes de Doper juist in zijn eenvoud heel radicaal is. 

Want hooggestemde idealen kun je gemakkelijk belijden. Maar wat de 

Doper van ons vraagt heeft alles te maken met ons doen en laten in het 

leven van alledag. En inderdaad: Johannes sluit niemand buiten. 

Maar hij weet wel het zwakke punt van iedereen te raken. Voor tollenaars 

was dat de verleiding om smeergeld te vragen; voor soldaten was dat de 

brute macht om te plunderen. Maar ook wij, zoals wij hier via het 

beeldscherm met elkaar verbonden zijn, hebben ook ieder onze eigen 

zwakke plekken. En de uitdaging van het evangelie van vandaag lijkt mij: 

dat wij zelf de vinger op onze eigen zwakke plek durven leggen. 

Misschien is nog wel het meest lastige dat wij niet meer vragen: ‘Wat 

moeten wij doen?’ Wij vinden maar al te vaak iets van wat anderen 

moeten doen. Van de overheid verwachten wij een ander corona-beleid. 

Van onze buren willen wij geen last hebben. En maatregelen die ingrijpen 

in ons gewone leven, die kunnen wij niet verdragen. 

Wij willen vrijheid. Sterker nog: wij eisen vrijheid! Maar vrijheid is 

kwetsbaar. Vrijheid is niet wat je van een ander vraagt, maar wat je aan 

een ander geeft. Of wat je van een ander mag ontvangen: gewoon, omdat 

een ander jou dat gunt. Vrijheid groeit… als wij leren delen met elkaar. 

Misschien overkomt het ons zelf ook wel dat wij geïrriteerd mensen van 

ons af duwen, omdat zij ons dagelijks leven verstoren. Wij kunnen niet 

genieten van de vreugde van hun spel, omdat wij niet verder kijken dan de 

overlast die het soms geeft. Wij zien niet de eenzaamheid van onze buur 

die vraagt om aandacht. 
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Maar wat gebeurt er dan als wij zelf de hulp van een ander nodig hebben. 

Bijvoorbeeld mijnheer Schmid, in het filmpje, dat wij zo dadelijk zullen 

zien. Wat gebeurt er als er… opeens iemand is die ons helpt, zo maar… 

die de vreugde van het kerstfeest met ons deelt. Dan voel je je opeens 

verlegen… maar ook verheugd en blij. 

‘Laat je vriendelijkheid bij de mensen bekend zijn’, schrijft Paulus. Niet 

omdat alle mensen vriendelijk zijn, maar omdat God van alle mensen 

houdt. Ook tegen lastige, hinderlijke en onhebbelijke mensen kunnen wij 

proberen vriendelijk te zijn. Ook mensen zonder aanzien, zonder 

belangrijke positie mogen wij gastvrij verwelkomen. Misschien zullen wij 

dan later merken… dat onze gasten engelen waren. 

 

Filmpje: Een bijzonder kerstverhaal 

 

♫ Geloofslied: ik geloof in ‘t bestaan 

1. 'k Geloof in 't bestaan hier, in uw scheppende kracht, 

'k geloof in het leven hier op aarde. 

'k Geloof in de toekomst die uw zoon heeft gebracht, 

Ja ik geloof in uw naam. 

 

refr. Ik geloof in uw liefde voor de mensheid 

Ik geloof, dat u ons naar een toekomst leidt. 

 

2. 'k Geloof in uw kracht voor alle mensen op aard 

'k Geloof in uw Geest die ons doet leven, 

'k Geloof in het leven hier met U, met elkaar 

Ja ik geloof in uw naam. 

 

3. 'k Geloof in een God die alle mensen bemint, 

die is als een vader voor zijn kind'ren 

'k Geloof in een wereld waar goedheid het wint, 

Ja ik geloof in uw naam. 
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Voorbede 

God, in deze dagen dat het donkerder wordt, 

waarin wij wachten op U, op licht, bidden wij tot U... 

 

Bidden we voor hen die zich aan hun lot overgelaten voelen, 

voor mensen die aan de kant van de samenleving geduwd worden. 

Dat zij tekenen van hoop zien 

in medemensen die het voor hen durven opnemen. 

Laten we bidden… 

♫ Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar. 

 

Bidden we voor mensen zonder papieren, 

voor vluchtelingen en daklozen, 

voor mensen zonder geborgenheid, zonder erkenning. 

Dat zij zich verbonden kunnen voelen 

met hen die vandaag blijven opkomen voor hun rechten. 

Laten we bidden… 

♫ Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar. 

 

Bidden we voor hen die politieke verantwoordelijkheid dragen 

en voor hen die invloed uitoefenen op de publieke opinie. 

Dat zij hun nek durven uitsteken 

om onrecht en armoede in onze samenleving aan te pakken. 

Laten we bidden… 

♫ Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar. 

 

Verhoor onze gebeden, God, 

de woorden die we spraken, 

de verlangens die leven in ons hart, 

en blijf ons nabij, vandaag en alle dagen. 

Door Christus onze Heer. Amen. 
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Onze Vader (gebeden door allen) 

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.  

Amen. 

 

Vredewens 

Gezonden worden wij 

om licht en vrede te delen met velen. 

Waar mensen bij elkaar 

in liefde en vrede 

geborgenheid vinden, 

wordt de wereld nieuw. 

 

Mogen wij Gods vredeboodschappers worden 

en elkaar die vrede van harte toewensen. 

De vrede van de Heer zij altijd met u. 

Allen: En met uw geest. 

En geven wij Gods vrede van harte aan elkaar door. 
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Slotgedachte 

Voorname gasten 

Rabbi Levi Jitschak ging naar Lemberg en vroeg een van de welgestelde 

Joden daar om onderkomen voor de nacht. De man, die deze rabbi niet 

kende, wees hem af. Rabbi Levi ging daarop naar een arme leraar en 

overnachtte bij hem. Een paar uur later verspreidde het bericht dat de grote 

rabbi Levi Jitschak in Lemberg verbleef, zich als een lopend vuurtje door 

de stad. Toen de rijke man dit hoorde, rende hij naar de rabbi, en 

verontschuldigde zich – hij wist niet welke vooraanstaande persoon hij 

voor zich had gehad, anders had hij hem zeker als een vorst ontvangen. Hij 

drong erop aan dat de rabbi alsnog bij hem zou komen. Maar de rabbi nam 

zijn aanbod niet aan. 

‘Waarom roemen onze geleerden de gastvrijheid van Abraham en niet die 

van zijn neef Lot?’ vroeg hij. ‘Want Lot heeft toch dezelfde drie gasten bij 

zich opgenomen die Abraham ook gastvrij had onthaald? Het verschil is, 

dat die drie mensen aan Abraham verschenen als eenvoudige mensen  

terwijl ze tot Lot als engelen kwamen. Iedereen is bereid engelen bij zich 

op te nemen, maar niet zomaar volledig onbekende arme mensen.’ 

Uit: vraag het de rabbi. Parels uit de chassidische wijsheid. 

 

Zending en zegen 

‘Verheug u en wees blij’ en ‘jubel van vreugde’, 

hebben we gehoord, juist nu het donkerder wordt. 

Wij gaan nu van hier in het vertrouwen dat God zal komen. 

Hij laat zijn wereld niet los 

en Hij zal ons blijven sterken in het doen van gerechtigheid. 

Laten wij samen op weg gaan, 

gesterkt door Gods zegen… 

De Heer zal bij u zijn 

Allen:  De Heer zal u bewaren 

Zegene u de almachtige God: 

Vader, + Zoon en heilige Geest. Amen. 
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♫ Slotlied: Nu daagt het in het oosten  

 

1. Nu daagt het in het oosten,  

 het licht schijnt overal; 

 Hij komt de volken troosten,  

 die eeuwig heersen zal.  

 

2. De duisternis gaat wijken  

 van de eeuwenlange nacht.  

 Een nieuwe dag gaat prijken  

 met ongekende pracht.  

  

3. Zij, die gebonden zaten  

 in schaduw van de dood,  

 van God en mens verlaten,  

 begroeten 't morgenrood.  

  

4. De zonne voor wier stralen  

 't nachtelijk duister zwicht, 

 en die zal zegepralen,  

 is Christus, 't eeuwig licht!  

  

5. Reeds daagt het in het oosten,  

 het licht schijnt overal, 

 Hij komt de volken troosten,  

 die eeuwig heersen zal.  
 

 

 

 

 


