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Aanhef         Eigen website 

 

 

 

Welkom en korte inleiding op het thema 

  

https://www.ingoedehanden.management/OMA/Aanhef.mp3
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBqPzNk9PdAhWRyqQKHawVCFwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.kapucijnen.com/liturgie/liturgie04.html&psig=AOvVaw24bY2WBndcENRgEkvoMHNn&ust=1537861752153433


Lied nr. 22; Tui amoris ignem      YouTube 

 
Soloteksten: 

(Joh 13) Jezus zegt: ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: met de liefde die ik jullie toegedragen heb, moeten ook jullie elkaar 

beminnen.’ Jezus zegt: ‘Daaraan zal iedereen kunnen zien dat jullie leerlingen van Mij zijn: als jullie onderling de liefde 

bewaren.’ (Joh 15) Jezus zegt: ‘De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hier in dat hij zijn leven voor 

hen geeft.’ (1 Joh 3) Wat liefde is, heeft Jezus ons geleerd: Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Geliefden, laten wij elkaar 

beminnen, want de liefde komt van God. (1 Joh 4) Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God lief gehad, maar Hij heeft ons 

bemind, en Hij heeft ons verlost. God is liefde: wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. 

 

1e deel lezing; uit boekje “Zondag aan de rivier- Jan Hulshof” 

Marcus 1, vers 1-4; 

“Begin van de goede boodschap van Jezus Christus, Zoon van God. Zoals 

geschreven staat bij de profeet Jesaja; Zie, ik zend mijn bode voor u uit, 

om uw weg te banen; een stem roept in de woestijn; Bereid de weg van de 

Heer, maak zijn paden recht; zo trad Johannes op.’’ 

 

In deze Adventstijd overwegen we het evangelie van Marcus; 

Marcus noemt zijn geschrift heel bewust; Evangelie. Hij wil er geen 

twijfel over laten bestaan dat het de verkondiging van de ‘goede 

boodschap’ is; dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. Die 

verkondiging begint met het optreden van Johannes de Doper, de 

voorloper van Jezus. Johannes roept de mensen op tot het doopsel 

van bekering om zo de weg te bereiden voor de Heer. 

 

Het beeld van “de weg” vinden we in alle godsdiensten; 

Het Chinese taoïsme is; “de leer van de weg”.  

https://www.youtube.com/watch?v=YkfSQO9aQG8


Moslims kennen de “sharia”, wat oorspronkelijk de “weg naar de 

bron” betekent. 

Boeddhisten gaan het; “achtvoudige pad”, naar de verlichting. 

De eerste christenen werden; aanhangers van de weg” genoemd. 

In onze tijd gaan honderdduizenden de “Camino”, de weg naar 

Compostella. 

Overal zoeken mensen wegen die leiden naar het Heilige, naar het 

Licht, naar de Bron van alle zijn, die velen God noemen. 

 

Lied nr. 49; Da pacem cordium   YouTube   Geef vrede in ons hart, geef vrede 

 

2e deel lezing 

Wanneer de profeten spreken over “de weg”, denken ze niet 

meteen aan wegen van ascese, meditatie en pelgrimage, waarlangs 

mensen proberen op te klimmen naar God. 

De weg van de Heer is voor hen niet de weg waarlangs wij naar 

God gaan, maar de weg waarlangs Hij naar ons komt. Voordat wij 

de 1e stap zetten, is hij al op zoek naar ons. Teresa van Avila laat in 

haar boek Weg der Volmaaktheid zien dat alle bidden, ascese en 

mediteren geen ander doel heeft dan dat ons hart zich opent voor 

God die tot ons komt langs de wegen die Hij kiest. 

 

Zijn wegen zijn niet de onze. Ik (schrijver) zag deze dagen een 

bladwijzer met een gebedje van de Duitste martelaar Dietrich 

Bonhoeffer: “God, ik begrijp uw wegen niet, maar wees de weg 

voor mij.” “Onze eigen programma’s, zegt Bonhoeffer in een brief, 

https://www.youtube.com/watch?v=hMo-HSg388E


willen ons brengen waar wij zijn. Maar het gaat erom dat we ons 

laten vinden waar hij is.” 

Misschien is het doopsel van bekering, Waarop Johannes spreekt, 

juist dat; dat ik mijn eigen programma’s loslaat en me toevertrouw 

aan Hem, die zelf de weg is. 

Dat ik me laat vinden waar hij is. 

 

Lied nr. 123; Aber du weiβt den Weg für mich      YouTube 

God laat mijn gedachten zich richten tot U. Bij u is het licht, u vergeet me niet, bij u is 

hulp en geduld. Ik begrijp uw wegen niet, maar u kent mijn weg. 

 
 

 

Stilte 

   

https://www.youtube.com/watch?v=V-pZp2OQm_0


Voorbeden afgesloten met: Heer, in uw goedheid, (allen:) hoor ons gebed. 

• God van Liefde; Wilt u ons helpen U te vinden, in deze tijd, die voor 

velen als moeizaam wordt ervaren. Feestdagen staan voor de deur, 

maar alles is anders. 

Wilt U ons helpen lichtpunten te zien en zo Vertrouwen te mogen 

hebben in alles wat komen gaat. 

Heer in uw Goedheid, hoor ons gebed. 

 

• (eigen voorbede) 

 

Heer, in uw goedheid, hoor ons gebed 

 

Slotwens 

Tenslotte wens ik iedereen alle Goeds voor de komende 

adventstijd, ter voorbereiding van het Kerstfeest, het herdenken 

van de geboorte van Jezus. 

 

Slotlied nr. 20; Laudate Dominum      YouTube 

Soloteksten: 

(Ps 96) Alle volken, zingt een lied voor de Heer. Alle landen, verheerlijk zijn Naam. Zijn liefde reikt ver boven ons uit, zijn 

trouw kent geen grenzen. (Ps 100) Heel de aarde, juicht voor God, zingt een lied op zijn heerlijke Naam. Heel de aarde zal 

zingen voor U, een loflied zingen, zingen op uw Naam. (Ps 66) Volkeren, zegent onze God, laat zijn loflied weerklinken. 

Alleluia. Hij is het die ons nieuw leven schenkt. Alleluia. (Ps 108) Mijn hart, o God, weet zich gerust. Ik wil zingen en spelen. U 

wil ik dankbrengen, over U wil ik zingen voor alle volken. Alleluia. (Ps 57) De zon wil ik wekken, U wil ik danken, Heer, over U 

wil ik zingen, voor alle volken. Tot aan de hemel reikt uw liefde, tot aan de wolken uw trouw. Alleluia. 

https://www.youtube.com/watch?v=N_15qpT4xxk

