-2-

INTREDE.

VIERING VAN DE
EERSTE ZONDAG
VAN DE ADVENT.

Lied.

Kom laat ons opgaan; c:1-2-3
René van Loenen/Willem Vogel

WELKOM.
Welkom u allen
dit eerste weekend van de Advent.
We gaan geleidelijk
meer en meer het donker in
en beginnen licht te maken
thuis en overal.
We gaan geleidelijk
meer en meer de kou in
en beginnen warmte te brengen
voor elkaar en wie we ontmoeten.

"De nacht loopt ten einde.
De dag komt naderbij.
Ontdoe je van alle duistere praktijken
en treed in het licht."
(Paulus aan Rome 13,11-14)

We gaan geleidelijk
meer en meer naar binnen toe
en beginnen te ontdekken
wie we zijn en hoe bedoeld.
We gaan geleidelijk
ontvankelijk worden als een kind,
machteloos en geheel en al
op vertrouwen aangewezen.
Welkom u allen
vanavond hier
in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.
Lied.

Kom laat ons opgaan; c:4
René van Loenen/Willem Vogel

SCHULD BEKENNEN.
V.:

De duisternis
die er overal heerst
en ik niet verdrijf.
De nacht
waarin mensen verkeren
en ik niet eens zie.
Hoe ik blinden
niet bij de hand heb genomen.

A.:

HET ZIJ ME VERGEVEN
DOOR WIE ER ONDER LIJDT.

V.:

De kilte die er is
en ik laat bestaan.
De ijzige stilte die er heerst
en ik niet ontdooi.
Hoe ik mensen
in de kou heb laten staan.

A.:

HET ZIJ ME VERGEVEN
DOOR WIE ER ONDER LIJDT.
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V.:

Het vertrouwen
dat wordt geschonden
en ik niet wek.
De hoop
die is opgegeven
en ik niet breng.
Hoe God wordt gezocht
en ik Hem niet liet zien.

A.:

HET ZIJ ME VERGEVEN
DOOR WIE ER ONDER LIJDT;
HET ZIJ ME VERGEVEN
DOOR U. MIJN GOD.

"Straks zal de berg
met het huis van God
torenhoog uitsteken
boven alle heuvels en bergen.
De wolken trekken er heen
en ontelbaar velen treffen daar elkaar.
Ze zeggen:
Kom op, ga mee naar de berg van God,
waar de Heer woont.
Hij zal ons tonen welke kant op
en de weg die we moeten gaan.
Want Sion stelt de wet en
Jeruzalem spreekt Gods woord:
houvast voor de mens,
richtsnoer voor de volken.
Dan smeden zij eindelijk hun zwaarden
tot ploegijzers om en hun speren tot sikkels.
Geen mens grijpt nog naar de wapens en
niemand oefent zich voor het gevecht.
Mensen, kom e zoek je weg
in het licht van God."

BEZINNING.
Lied.

O Antifoon; c 1
N. Schuurman/J. Wilderbeek

Ben je lang in de kou gezet
dan kun je verkillen of juist ervaren
hoe behagelijk warmte is.
Lied.

O Antifoon; c 2
N. Schuurman/J. Wilderbeek

O Antifoon; c 3
N. Schuurman/J. Wilderbeek

Heb je het zelf niet meer in de hand,
dan kun je wanhopig worden of juist
hoop en vertrouwen scheppen.
Naspel orgel

GEBED.
Gij zijt van
alwat bestaat en alwie leeft
bron en horizon Gij zijt van
alle leven en alle tijden
vuur en gist Gij zijt van
alwie komen en gaan
hart en ziel
voor nu en altijd.
AMEN.
Kort orgel

EERSTE LEZING.

Visioen van Jesaja, Amos’ zoon
over stad en land
en hun goede toekomst.

Het zal geschieden; c 1-3
W.Pendrecht/J.Coeck

HET EVANGELIE.

Heb je lang in het duister verkeerd
dan kun je licht gaan schuwen of juist
uitzien naar het ochtendgloren.
Lied.

Lied.

Jesaja 2,1-5

Matteüs 24,37-44

"Zoals het ging in de dagen van Noach,
zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon.
Zoals de mensen in de dagen vóór de zondvloed
doorgingen met huwen en ten huwelijk geven
tot op de dag dat Noach de ark binnen ging
en zij door een vloed die allen wegrukte
werden overvallen zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon.
Twee zullen er op de akker zijn:
de een wordt meegenomen,
de ander achtergelaten.
Twee vrouwen zijn koren aan het malen:
de een wordt meegenomen,
de ander achtergelaten.
Wees daarom waakzaam;
je weet immers niet wanneer uw Heer komt.
En begrijp dit goed:
wist de huiseigenaar wanneer de dief kwam,
dan zou hij wakker blijven
en niet laten inbreken.
Wees daarom paraat, omdat de Mensenzoon komt
op het uur waarop je het niet verwacht."
Deze gedachten leefden onder hen
die geloofden in Jezus.
Lied.

Het zal geschieden; c 2

MEDITATIE.
De mensen maken verre reizen
om zich te verbazen over
de hoogte van de bergen

-5-

-6-

de geweldige golven van de zee
de lange loop van de rivieren
de oeverloze oceaan
de eeuwige kringloop van de sterren, maar aan verbazing over zichzelf
komen ze niet toe.

- hoe mismaakt of welgevormd ook waarin niet de onsterfelijke schepping
is geopenbaard.
Geen weldaad, geen misdaad,
geen geest en geen stof,
geen grens en geen duur of het is
bestanddeel van de eenheid van het bestaan.
Deze eenheid is God en wij
- fragmenten als we zijn en
fragmenten als we maken zijn niet in staat hem in beeld of in woord
en zelfs niet in gedachten te vatten.
En toch verlangen wij dat; we hunkeren er naar.
Wij zijn niet tevreden met het fragment,
wij moeten de Eenheid beleven.

(Augustinus 354-430 n. Chr.)

De kerk heeft in het westen lange tijd gedomineerd.
Ze heerste op vele fronten en slaagde er in mensen
in hun levenspatroon en geweten aan zich te binden.
Maar ze heeft niet alles voor elkaar gekregen.
Het verwelkomen van de lente met een narrig
carnavalsfeest van monsterlijke gedrochten,
hossende zotten en onherkenbare mondbakkesen,
is de kerk nooit de baas geworden al herinneren de ouderen onder ons zich nog wel
dat Brabantse dorpen in die dagen ware marathons
van aanbidding en eerherstel tegen de zondige steden
hielden.
Lange tijd heeft zij zich ook verzet tegen alles
wat in de kerstdagen zou kunnen herinneren aan
natuur, zonnestand en daarop geënte ‘heidense’
gebruiken.
Maar met het zoeken en steken van mos in het bos
dat als vloerkleed voor de kerststal moest dienen,
snoven kinderen de natuur als het ware op en
met de kerstboom brachten ze haar binnen.
En het hulsttakje, waarmee rond onze kersttijd de
oude Kelten en Romeinen hun huizen versierden
mocht op kerststukje en tafel niet ontbreken.
De kerk is er ook nooit in geslaagd háár Nieuwjaar,
dat met het eerste Adventsweekend - vandaag - begint
onder de mensen erkenning te laten vinden.
Wij vieren een week na Kerstmis pas Oud en Nieuw,
midden in de periode van de twaalf dagen die in de
voor-christelijke tijd het feest van de Zonnewende
duurde; dit begon op ons Kerstmis en sloot op ons
Driekoningen.
Er zijn tijden geweest dat het nieuwe jaar in maart,
met de nieuwe lente, werd ingezet;
de kerk is dan inmiddels al aan Pasen toe.
Het leven blijkt sterker dan de leer,
de ziel van allen machtiger dan welk stelsel ook,
het stille hart van het leven sprekender
dan alle hoogste en laatste woorden - al zal
ons gevoelen altijd tot sprekende rituelen leiden,
ons verlangen creatief zijn in grote en kleine daden en
ons denken zich in woorden vertalen.
Alles wat we zijn, wat we zien,
ervaren, zeggen, beleven en doen
is fragment.
Maar er is geen fragment
of de ziel van alwat leeft
is daarin tot uitdrukking gekomen.
Er is geen moment zonder eeuwigheid,
geen sterfelijk wezen

(Abel Herzberg)

Een tekst als deze ben je geneigd toe te schrijven
aan een begenadigde, mystieke kloosterling;
niet aan een jood zoals Abel Herzberg (1998+),
na alles wat hij en zijn volk moesten doormaken.
Alles wat hem en hen aan heilige woorden van
kindsbeen af is voorgehouden en verteld,
moet door een smeltkroes zijn gegaan
voordat hij tot deze geloofsbelijdenis kon komen,voordat zijn hart hiermee alles overstemde:
Wij zijn fragmenten van de Ene
en hunkeren er naar Die te beleven.
Onder en achter alle godsdiensten,
hun gebruiken en gewoonten, wetten en waarheden,
gaat deze hartenkreet van de mensheid schuil.
De hoop dragen wij diep in onszelf.
Ze huist in onze ziel.
Is zij niet daar, dan is zij nergens.
De hoop staat of valt niet
met wat er met ons of in de wereld gebeurt.
Zij is niet de vreugde omdat het goed gaat
en evenmin de bereidheid zich in te zetten
voor wat tot succes leidt.
De hoop is eigen aan
geest en hart van de mens.
Zij is verankerd voorbij de horizon.
(Vaclav Havel)

Het is juist in deze dagen van Advent en Kerstmis
dat mensen graag van harte leven,
hartelijkheid willen geven en ontmoeten.
Jesaja, profeet van een volk
dat alles had doorgemaakt,
durft zijn visioen van vrede te openen,
van eenheid en saamhorigheid van de volken,
van wapens omgesmeed tot vredig gereedschap.
Was hij dan blind voor wat er steeds weer gebeurt,
voor wat mensen en hele volken overkomt ?
Zeker niet.
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Maar de hoop, verankerd in de ziel van de mensen,
is groter dan alle geluk wat zij beleven en sterker
dan wat hen overkomt.
Advent: de hoop laten spreken in woord en daad.

Het is genoeg
om in vertrouwen
samen het brood te breken
en de beker te drinken
tot alles zal zijn voltooid

Kort orgel

ADVENT.

*

K:

Rorate caeli
desuper et nubes
pluant justum.

G:

RORATE CAELI
DESUPER ET NUBES
PLUANT JUSTUM.

Ne irascaris Domine
ne ultra memineris
iniquitatem.
Ecce civitas Sancti
facta est deserta
Sion deserta facta est
Jerusalem desolata est.
Domus sanctificationis
tuae et gloriae tuae,
ubi laudaverunt Te
patres nostri.
G:

Dauwt Hemelen
de gerechte

Blijf niet weg
vergeef en vergeet
heb oog voor ons.
Het land is
een woestenij
de stad
verlaten.
De aarde zij
Uw heilig huis,
waar wij zoals weleer
op U bedacht zijn.

Bid voor wie
ziek, vermoeid, ontgoocheld zijn;
en wie overkomt niets ?
Bid voor wie
hartelijk present zijn en bijstaan;
en wie wordt niet gevraagd ?
Bid voor hen
die ons zijn voorgegaan;
uit ons midden of waar ter wereld ook.
Lied.

GEBED AAN TAFEL.
Soms wanneer ik loop met
een hoofd vol beslommeringen
een schoot zorgen en benen zwaar -

RORATE CAELI
DESUPER ET NUBES
PLUANT JUSTUM.

soms wanneer ik zie
hoe niets gespaard, niets ontzien wordt,
hoe al het wuivende groen
dor en uitgeleefd uit de takken valt
en verwaait naar nergens -

EEN KAARS
ONTSTOKEN.
Een krans van groen
op en stam nu het koud is en wintert,
alles van zijn tooi berooid.

soms wanneer ik hoor
hoe het mensen vergaat,
de een met alles wordt gezegend
de ander niets lijkt gegund hoe wie goed doen pijn lijden
en het kwaad de wind mee heeft -

Een kaars ontstoken
op de krans van groen.
Een kwetsbare vlam
die licht in het duister.
G:

soms wanneer ik denk dat
recht niet te halen
trouw niet te harden
liefde niet te doen is -

RORATE CAELI
DESUPER ET NUBES
PLUANT JUSTUM.

ONDERBREKING.

Heer hoor ons bidden aan; c 2
Cees Remmers/Willem Vogel

soms wanneer ik geloven moet
dat dood wel, maar Gij
Gij God niet bestaat -

Brood en Beker
Collecte

De schijn van Uw glans
over mijn bestaan Een zucht van Uw adem
door mij heen Een teken van Uw genade
in mijn bestaan Het gloren van Uw morgen
in onze nacht -

dan roept alles in me
om die mens, man van Nazaret,
die ons een broer en
U, min God, U een zoon is geworden.
Lied.

Nu daagt het in het oosten; c 1
J.Riemans/Vulpius/J. Verhulst
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Tegen wind in en tegen stroom op
deed Hij wat Hij kon
voor mismoedige zieken,
voor blinden en doven;
voor mensen niet in tel
met de nek aangekeken.

Lied.

Minder bang om
zorg en pijn onder ogen te zien.
Meer deelgenoot worden,
durven meeleven.
Jezelf en de ander
meer vertrouwen geven.
Bid,
het is er de tijd voor.

Hij hoorde en zag U
in lied en kleur van
vrije vogels, lieve bloemen;
in kinderogen Uw hemel.
Toen Hij ging sterven
heeft Hij het brood
- goddelijk leven voor Hem gedeeld met die bij Hem waren
en hen zijn beker overgedragen;
Hij heeft een nieuw begin gemaakt
tegen dood en alles in.
Lied.

Lied.

Lied.

Hij kon zich tenslotte
aan U, zijn Vader, overgeven
en heeft niet in het graf zijn einde,
maar in U zijn voltooiing gevonden.
Lied.

Nu daagt het in het oosten; c 1

Om in pijn Uw liefde
in vreugde Uw genade
te zoeken en te vinden,
leerde Hij ons bidden.

Brood en
leven delen.

Deel brood en beker.
Deel met Hem het leven
waarin wij één zijn en
waarvan God het hart is.
ONDER DE UITREIKING.
Lied.
GEBEDEN.
Minder er op uit
voor werk en overleg.
Meer thuis bij het leven,
bij jezelf en elkaar.
Meer doen aan wat
er werkelijk toe doet.
Bid,
het is er de tijd voor.

Gij hebt woorden

ZEGENWENS
GUN U DEZE DAGEN
TIJD OM TE BIDDEN
TIJD OM TE AARDEN
TIJD VOOR ELKAAR TIJD OM ET WONDER
DAT WIJ BELEVEN
TE ZIEN GEBEUREN,
IN ALLES, ONDANKS ALLES -

ONZE VADER.
COMMUNIE.

Gij hebt woorden

Minder beducht
voor wat komen kan.
Minder bedacht
op hebben en halen.
Meer omzien naar elkaar
en uitzien naar vrede
tijd en wereld voorbij.
Bid,
het is er de tijd voor.

Nu daagt het in het oosten; c 2

Hij heeft geleefd alsof
het kwaad een boze droom
en goed doen ‘s mensen regel is.

Gij hebt woorden
Henk Jongerius/Byzantijns

TIJD VAN VERTROUWEN
IN DIE GOD EN GOED IS
EN ONS ZEGENEN MAG
IN DE NAAM VAN DE VADER
DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST.
AMEN.

