Vierde zondag van de Advent 2020
Voorganger: Hans van Zonneveld
Muziek
Klein Magnificat: het lied van Maria,
vrouw in verwachting
Grote goedheid, God, ben Jij,
midden onder mensen,
want Jij maakt de armen vrij
vervult hun wensen.
Langzaam, zeker, komt Jouw tijd:
alle wegen omgeleid.
Wie vooraan wou staan
zal dan achter gaan.
En voortaan bovenaan
zal de arme leven en de toon aangeven.
Uw licht over de wereld aangeheven!
Groot zal zijn het klein verhaal
van de allerminsten.
Dood zal zijn de koopman staal
Van profijt en winsten.
Langzaam, zeker, komt Jouw tijd:
alle wegen omgeleid.
Wie vooraan wou staan
zal dan achter gaan.
En voortaan bovenaan
zal de arme leven en de toon aangeven.
Uw licht over de wereld aangeheven!
Stap voor stap en voet bij stuk
Zul Jij verder komen
Totdat de aarde met geluk
Vol begint te stromen.
Langzaam, zeker, komt Jouw tijd:
alle wegen omgeleid.
Wie vooraan wou staan
zal dan achter gaan.
En voortaan bovenaan
zal de arme leven en de toon aangeven.
Uw licht over de wereld aangeheven!

De vierde kaars wordt ontstoken op de krans
Gebed bij het licht
Heer samen in uw Naam,
Vader, Zoon en Geest,
U kent ons hart U weet
hoezeer wij verlangen naar
nabijheid, warmte, plezier met elkaar.
Het is donker, we zoeken naar licht,
naar warmte als het kil is,
naar hulp in onze nood.
Kom dan in ons bestaan, neem ons bij de hand!
Verwarm ons hart, verlicht ons pad.
Spreek tot ons uw woord van vrede
Geef ons een plaatsje in uw liefde
Samen met allen die ons lief waren en zijn
gister, vandaag en morgen! Amen.
Eerste lezing: uit het 2e boek van Samuel
In die dagen had David, dankzij de hulp van de Heer, geen vijanden meer en kon
rustig in zijn paleis wonen. Toen zei David tegen de profeet Natan: Moet je
zien! Ik woon in een paleis van cederhout, maar de ark van het verbond van God
staat in een tent. Moeten we daar ook niet een huis voor bouwen? Natan
antwoordde: u kunt alles doen wat u wilt, want de Heer helpt u.
Maar die nacht sprak de Heer tegen Natan. En Natan moest tegen David
zeggen: Dit zegt de Heer: Wil jij voor mij een huis bouwen waarin ik kan
wonen? Maar Ik heb toch nooit in een huis gewoond? Ik ben altijd met mijn
volk meegereisd en altijd in een tent gewoond. Jou heb ik weggehaald bij de
schapen om dat ik wil dat jij mij volk leidt. Ik heb mijn volk een gebied gegeven
waar zij nu in vrede kunnen wonen, want dankzij Mij zijn er nu geen vijanden
meer. Ik heb voor rust gezorgd. Ik beloof dat er in jouw familie altijd iemand
koning zal zijn. Als jij gestorven bent, zal ik jouw zoon koning maken. En hij
zal lang koning zijn en hij mag voor mij een tempel bouwen. Ik zal hem nooit
verlaten en in jouw familie zal altijd iemand koning zijn. Ik zal hem tot Vader,
hij mij tot Zoon zijn.

Muziek
Evangelielezing Lukas 1, 26-38
Toen Elisabeth zes maanden zwanger was, stuurde God de engel Gabriel naar
Nazareth, een stad in Galilea. De engel ging naar Maria, een jonge vrouw die
zou gaan trouwen met Jozef. Jozef kwam uit de familie van koning David.

De engel zei tegen Maria: Ik groet jou, Maria, want God heeft jou uitgekozen,
Hij zal bij je zijn.
Maria schrok van de woorden van de engel. Ze vroeg zich af wat hij bedoelde.
Toen zei de engel tot Maria: je hoeft niet bang te zijn, Maria! God heeft jou
uitgekozen voor iets moois. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Je
moet hem Jezus noemen. Jezus zal heel belangrijk zijn, hij zal Zoon van de
allerhoogste God genoemd worden. En God, de Heer, zal hem koning maken,
net zoals zijn voorvader David dat was. Jezus zal voor altijd koning van Israël
zijn zoals David dat was. Maar aan Zijn macht komt geen einde.
Maria zei tegen de engel: Maar ik slaap nog niet met een man, hoe kan ik dan
zwanger worden? De engel antwoordde: De Heilige Geest zal bij je komen. En
door de kracht van de allerhoogste God zul je zwanger worden. Daarom zal
jouw kind bij God horen en zal hij Zoon van God genoemd worden.
Ook jouw nicht Elisabeth krijgt een zoon. Iedereen dacht dat zij geen kinderen
kon krijgen. Maar nu is zij al zes maanden zwanger, terwijl ze toch al oud is.
Voor God ius alles mogelijk!
Maria zei toen: Ik wil God dienen, er zijn voor Hem. Laat mij gebeuren wat u
gezegd heeft. En na die woorden verdween de engel.
Overweging
De eerste lezing vertelt het verhaal van koning David die vindt dat het toch niet
kan dat hijzelf in een paleis woont, en God onder een tentdoek in een ark moet
wonen. Dus zal hij wel eens even een echte tempel bouwen die waardig is om
Gods huis te zijn. Maar God laat hem weten dat hij geen huis hoeft bouwen, dat
mag zijn zoon doen. Tegelijk zegt God dat hij helemaal geen huis nodig heeft:
Hij woont onder de mensen, gaat met hen mee. Dat wil ie blijven doen. Onder
zijn mensen zijn, onder het koningschap van David en al zijn opvolgers. En Hij
kondigt de Messias aan, een bijzonder kind, want God de Heer zegt: ‘Ik zal hem
tot vader zijn en hij zal mijn zoon zijn.’ Hij blijft wie Hij is: als mens onder de
mensen en bij hun koning (David en al zijn nageslacht) zal Hij blijven wonen.
Daarom wordt in het evangelie door Gabriel nog even duidelijk gezegd dat het
zal gaan om een koning uit het geslacht van David. Waarvan akte.
Andere thema in de lezing is Maria en haar zo geheten onbevlekte ontvangenis.
Ik denk dat u niet zit te wachten op een gedegen uitleg daarover. Maar ik zeg er
graag het volgende over.
Een vrouw die vandaag de dag zwanger is, voelt dat aan of heeft een
zwangerschapstest gedaan. Als we het evangelie mogen geloven, ging het er bij
Maria anders aan toe. Daarbij past deze bemerking: de kindheidsevangelies –
zowel die van Lucas als die van Mattheüs – zijn pas na de verrijzenis geschreven
en zijn eigenlijk terugblik vanuit de kennis van het leven, dood en verrijzenis
van Jezus. Geen historisch relaas van de conceptie en geboorte van Jezus.

Verhalen hebben hun eigen waarheid en dynamiek. En dat is een andere
waarheid dan onze behoefte aan historische bewijzen en behoefte aan feiten.
Daar ging het die twee evangelisten ook helemaal niet om.
Waar gaat het hun dan wel om: het is een manier om te zeggen dat dit kind niet
zomaar een kind is, maar een kind dat uniek is, van God komt! De naam die het
kind zal krijgen wijst daar ook op. Want Maria moet haar kind Jezus noemen
wat letterlijk "God redt" betekent. Ze zeggen dus: het is God zelf die wil redding
brengen. Geen historisch maar een gelovig inzicht
Dat gezegd zijnde, kijk eens goed naar Maria! Wat mij vooral opvalt is dat
Maria goed luistert, dat ze beseft dat God tot haar spreekt. En dan vraagt ze hoe
datgene wat ze heeft gehoord in vervulling kan gaan, wat het voor haar leven
gaat betekenen. Ze zegt niet zomaar blind ’Ja’, maar ze luistert, denkt na en
vraagt na! Bij haar geen onverschillig antwoord: ‘ik zal wel zien wat het wordt.
Neen, Maria luistert heel aandachtig en geëngageerd naar wat God haar te
zeggen heeft en ze denkt er open en eerlijk over na. Ook voor haar – sterke
vrouw - is het zo, dat Gods woord niet altijd zo gemakkelijk verstaan kan
worden en dat je, om Zijn woord te begrijpen, goed moet luisteren, moet
nadenken, en dóór vragen, Maria geeft het signaal af dat je altijd bereid moeten
zijn om je leven een nieuwe richting te geven.
Ik vind twee punten van overweging vandaag: Sta met verwondering open voor
veranderingen: alleen dan kunnen we de Heer ontmoeten; alleen dan kunnen we
aanvoelen wie je ook in kerstverhaal kunt ontmoeten: God zelf! En het tweede:
Je bouwt een kerststal en binnen ligt het kind. Maar God heeft geen huis, zelfs
geen stal nodig: zijn aard en wezen zijn: ik ben midden onder de mensen,
nergens anders. Dak van een villa of een stal… volstrekt niet interessant dus.
Ik wens ons allen de openheid en bereidheid tot luisteren en nadenken. En
daarbij het inzicht dat God nergens anders te vinden is dan midden onder, in en
tussen ons. Dat is de enige plek waar je Hem zult vinden. In de aandachtige en
open ontmoeting met de ander.
Kort muzikaal intermezzo
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God,
De God van beloften,
Die in het leven roept wat niet bestaat,
De verdrukten opricht
En ballingen thuisbrengt.
Hij is een levende God met ons.
Ik geloof in Jezus Christus die gekomen is

om te zoeken wat verloren was.
Die zich gegeven heeft voor alle mensen
om de verspreide kinderen van God
samen te brengen in één huis.
Hij is de hoop van de wereld, hij is de hoop van de mensen.
Ik geloof in de Geest van vrede en eenheid
die ons eenzelfde taal doet spreken,
die ons roept om mee te doen
en steeds weer waar te maken al wat ons is voorzegt.
Hij is zijn en onze Geest,
die de aarde zal vol blazen met zijn adem vol
van Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid
voor ieder mens, hier en nu in deze wereld,
en straks voor altijd levend in Zijn Hand. Amen
Muziek
Gebed aan tafel voor de advent:
God U hebt zelf in het begin
handen vol hoop gezaaid op onze aarde,
de regenboog opgericht
als teken van uw trouw aan onze wereld.
De mens vooral, het kind van uw liefde,
zult U nooit uit het oog verliezen.
Al dwalen wij af, U blijft naar ons uitzien,
U komt ons tegemoet.
A.

Laat komen Hij die komen zal,
verlangend zien wij naar Hem uit.

Daarom bidden wij u voor allen die ons gebed hebben gevraagd en uitzien naar
Uw zegenende hand:
We noemen de namen van Martien Terwindt en Karel Jansen.
Allen die gestorven zijn maar die nog altijd een warme plek hebben in ons hart,
en allen die eerder op deze datum uit onze gemeenschappen zijn heengegaan.
We bidden ook voor hen die lijden onder Covid-19, thuis, in het ziekenhuis op
de Ic’s, en vragen om kracht, sterkte en uithoudingsvermogen voor degenen die
hen verzorgen.
Gedenk ons lijden, onze duisternis!

A.

Laat komen Hij die komen zal,
verlangend zien wij naar Hem uit.

Uw trouw heeft voet op aarde gezet
in een mens, die ons leven deelt,
de taal spreekt van ons mensenkinderen.
Meer dan wie ook is Hij geworden
het beeld van uw liefde, uw woord is Hij,
uit uw hemel afgedaald
om heel de wereld te verheffen
tot uw staat van genade, uw Koninkrijk.
A.

Laat komen Hij die komen zal,
verlangend zien wij naar Hem uit.

Hij ging ons voor in liefde
tot waar de mens niet verder kan,
tot in de dood.
In uiterste trouw aan U Vader
nam Hij brood in zijn handen,
en U dankend deelde Hij ervan uit
aan zijn leerlingen, zeggend:
neemt en eet hiervan,
dit is mijn lichaam
gegeven voor U.
Zo nam Hij ook de beker
en U nogmaals dankend reikte Hij hem toe
aan zijn leerlingen, zeggend:
drinkt allen hieruit,
dit is mijn bloed
dat voor u vergoten zal worden.
Een nieuw verbond tussen U, God, en ons,
voor altijd.
A.

Laat komen Hij die komen zal,
verlangend zien wij naar Hem uit.

Wij danken U Vader voor Hem
in wie uw trouw aan de wereld
zo klaar aan het licht is getreden.
Laat nu zijn Geest
onze woorden en daden bezielen,

opdat wij de wereld ten goede komen.
Dan zal die wereld niet ondergaan in wanhoop,
maar blijven leven vol verwachting,
totdat Hij wederkomt.
A.

Laat komen Hij die komen zal,
verlangend zien wij naar Hem uit.

Laat ons bidden tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons heeft gegeven:
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.
Vredeswens, we breken het brood voor elkaar en delen.
Muziek
Voorbede
Wij bidden om licht
voor die wijde wereld
en voor de stad waarin wij wonen
Nieuw licht
Overal waar de stoppen van de hoop zijn doorgeslagen.
Nieuw geloof,
overal waar mensen zich terugtrekken
en niet meer geloven dat de vrede
het winnen zal op de oorlog
Nieuwe liefde
Overal waar de aandacht voor elkaar is verflauwd
Nieuwe ogen
Overal waar mensen het niet meer zien
En op elkaar zijn uitgekeken.
- Muzikale acclamatie: Ubi Caritas –

Wij bidden om licht overal waar duister en dood
Waar eenzaamheid en uitzichtloosheid
Waar moedeloosheid en verdriet
Het leven hebben aangevreten:
Van het grote moorden tot hert kleine handgemeen,
Van de grote honger tot ieders eenzaamheid
Van het grote wantrouwen tot ieders gebrek aan mededogen.
- Muzikale acclamatie: Ubi Caritas –
Wij bidden om licht
Wij bidden om de Messias
Wij bidden om Christus,
Wij bidden om het kind van Bethlehem,
Wij bidden om de nieuwe mens:
Dat hij opstaat
In ieder van ons
En in die ene wereld van ons allemaal samen.
- Muzikale acclamatie: Ubi Caritas –
God van onze toekomst
De zorgen en het verdriet in ons hart en in ons leven
Zouden we graag willen inruilen voor vrede en hoop.
We geloven en vertrouwen dat het kan, stukje voor stukje,
ooit… als wij blijven werken aan
wat Jezus ons heeft voorgedaan
en wij blijven proberen,
vandaag, morgen, zo lang het kan! Amen
Mededelingen
- Heel veel dank van de Voedselbank voor de vele goede gaven.
- - De nieuwe Oase met alle berichten over Kerstmis etc. komt volgende
week uit. Ook te raadplegen op deze site onder het kopje: nieuws

Wens voor onderweg en Zegen
Muziek

