
L I T U R G I E 
 

voor de zondagmorgendienst 
op zondag GAUDETE = VERHEUGT U 

 
in de Ontmoetingskerk  te Gouda 

 
op de tweede zondag van ADVENT 

5 december 2021 
  

Orgelspel  
 

Welkom door de ouderling van dienst 
Ouderling steekt de adventskaars aan 

Binnendragen gebedslichten 
 
Aanvangslied: Lied 601: 1+2 
Stil gebed   

In deze crisis zwaar en droevig, soms uit elkaars genade 

gevallen, worden we gedragen, op een steevaste schouder, 

om te kijken of ergens al de nieuwe wereld daagt… 
STILTE 
Bemoediging en groet 
V: De Heer zij met u 
ook met u zij de Heer. 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
Drempelgebed 

In de verwarring waarin mensen elkaar kwijt raken…,  

in de verwoesting door onzichtbare machten en goed 

zichtbare machthebbers…, 

volharden we in de hoop, dat het veelstemmig lied van het 

Licht voor alle mensen, zal opgaan.  
Samenzang: Lied 601: 3 



 
Bloemschikking 
 
Kyriegebed 

God, in beton gegoten zekerheden vertonen scheuren. 

Onmiskenbaar is er betonrot. Muren van 

zelfverzekerdheid brokkelen af. Vanzelfsprekendheid 

verdwijnt als sneeuw voor de zon. 

God, we moeten bekennen dat we het leven, en de wereld, 

niet naar onze hand kunnen zetten. Het failliet van de 

maakbaarheid is onafwendbaar. De met kracht bepleite 

oplossingen voor het bedreigende kwaad van het Covid 

virus lossen op in het zuur van nieuwe ontwikkelingen. 

God onze wereld is daarbij in de ban van het virus van 

egoïsme, machtsstrijd tussen mensen en partijen. Onver-

schilligheid slaat toe en polarisatie jaagt mensen uiteen. 

Bevrijd ons in Godsnaam, haast U ons ter hulpe. 
 
Aanmoediging 

Wie niet bouwen op loze wijsheid en hun hart zuiver 

houden, mogen voor Gods heilig aangezicht gaan en staan, 

op naar het licht dat nadert. 
Kyrielied: Lied 24: 2+3 
 
Gebed voor de opening van de schriften 

God, uw boek wordt misbruikt, heilige woorden verbonden 

met onzalige uitingen.  

Uw woord wordt uw gemeente uit handen genomen, omdat 

wijzelf het niet goed vasthouden. 

Vervaging van normen en waarden gaat hand in hand met  

verdamping van de hoop op vrede en recht.  

Onzekerheid ondergraaft ons vertrouwen op een 

menswaardig bestaan voor allen.  



Veelvuldig falen versterkt onze faalangst.  

Onze stem durven we niet te verheffen, machten durven 

we niet te vernederen.  

God, we zijn niet toe aan de lezingen van vandaag. Tóch 

komen ze tot ons. Spreken ons tegen, spreken ons aan. 

Moedigen ons aan, sterken ons vertrouwen, geven ons 

energie, scheppen oude en nieuwe banden.  

Laat Uw Woord bewerken, waarvoor U het aan ons 

schenkt. Amen. 

 
Mag ik ook iets laten zien aan de kinderen?? 

ORGEL; speelt… nee de organist… SAMEN… de één kan 

niet zonder de ander.. Zó met God en mensen. De mensen 

mogen spelen op Gods instrument, in deze wereld. Maar 

als er geen wind blaast, doet het orgel niets. Geest. 
 
Voor jong en oud (door iemand van de kindernevendienst) 
 
Kinderlied 
 
Inleiding op de lezingen 

Het is de 2e zondag van de Advent. We bereiden ons voor 

op het komen van ‘heil en vrede’ voor alle mensen. 

Dat is een langzaam en vooral kwetsbaar gebeuren, vaak 

niets van te zien.  

De profeet Jesaja blaast het vuur van de hoop aan. 

Eeuwen later horen we een krachtige stem. Over hoe het 

gaat en hoe wij het kunnen bespoedigen, gaat het. 
 
Lezing: Jesaja 40: 1-7b (tot: de adem van de Heer er over blaast) 
 
Samenzang: Lied 433 (Kom tot ons, de wereld wacht) 
 



Lezing: Lucas 3: 1-6 
 
Samenzang: Lied 435: 1+2 (Heft op uw hoofden, poorten wijd) 
 
PREEK 
 

Gemeente van Christus, en alle mensen van goede wil, 

 

Er moet iets gebeuren. Er moet iets veranderen.  

We verliezen ons vertrouwen in medische deskundigen en 

overheidsmaatregelen. Erger: ons geduld, respect, ons 

oog voor elkaar, voor de mensen die aan andere oorzaken 

dan covid kapot gaan. Onzichtbare machten en zichtbare 

machthebbers beheersen het bestaan. Over de hele 

wereld, in ons land, in ons samenleven, onze relaties. Het 

dringt ongemerkt door tot in onze ziel. 

 

We kijken vandaag naar de overeenkomsten met de oude 

inleiding van het Lucas evangelie, die van hoofdstuk 3. Die 

begint precies zo als het oudste evangelie van Marcus. 

Voegt er iets aan toe. Een roepingservaring, van 

Johannes, zoals de oude profeten én eerst een 

situatieschildering. 

 

Je wordt niet blij van de namen.  

Keizer Tiberias, nog maar kort aan de macht. Dan heefte 

hij zijn vlag geplant in het heilige land. Het meer van 

Galilea, het waterreservoir, is in en náár zijn naam  

gedoopt, tot meer van Tiberias.  

Pontius Pilatus, is stadhouder, Führer, vertalen ze in het 

Duits. Je krimpt ineen bij het horen van zijn naam, als je 

weet van zijn rol in het verhaal van die mens in Gods naam 

is gekomen.  



Herodes, zal stomdronken de man onthoofden over wie 

het vandaag gaat. 

Ze verdringen elkaar om de macht op dat kleine stukje 

grond, die proefpolder voor het heil van God, beloofd en 

voorzien door de profeten. 

Vreemde machten heersen. Bepalen wat je wel en niet 

mag doen, wat je aan wie moet betalen. Vreemde machten 

zijn het, wezensvreemd aan de traditie van het Godsvolk.  

 

Als enige gedulde gezagsdragers uit het volk klinken de 

namen van twee hogepriesters. Door de onderdrukkers 

aangesteld, vriendjes van dus, zeg gerust: in de ban van. 

Niet toegewijd aan de Allerhoogste, maar in slaafse 

dienst aan de keizer, stadhouder en koning.  

De proeftuin van gerechtigheid onder de voet gelopen. De 

eredienst aan de Allerhoogste ten prooi aan corruptie. De 

stad van de vrede gevallen in moordenaarshanden. 

 

Er moet iets gebeuren, roepen de gelovigen die nog iets 

van hun geloof hebben overgehouden.  

Er moet iets veranderen zingen engelen: “vrede op aarde”. 

Alles schreeuwt: “God doe iets!” We kennen dat. 

En: God doet iets!  

Dáárover gaat het in de kerk deze weken in het voortijdig 

licht van Kerst. WAT doet God? 

 

Er gebeurt iets. Een herkenningsmelodie bij Lucas.  

God spreekt. Bijbelser er gebeurt een woord.  

‘God richtte zich tot’ is mooier Nederlands, maar zo 

beleefd, te zwak. Als God spreekt is er geen houden aan, 

dat gebeurt, moet je weten. 

Lucas wijst naar de kalender. Het is het vijftiende jaar 



van keizer Tiberius. Sommige getallen roepen werelden 

op, zeker als die werelden erg op elkaar lijken. Dat is het 

geval ten tijde van koning Asa. In het 15e jaar van zijn 

regering gebeurt iets: er vindt een verbondsvernieuwing 

plaats van God en zijn volk. Aanstoker is de profeet 

Azarja, die ‘profeteert’, dat wil zeggen dat hij 

zeggingskracht heeft, overtuigingskracht, alsof de HEER 

zelf spreekt. De spreker valt samen met zijn boodschap. 

Met dat in gedachten luisteren we verder naar Lucas. 

 

Wil je weten WAT God doet, dan is het handig te weten 

HOE God dat doet, hoe je dat kunt herkennen. Zó: God 

richt zich tot mensen, spreekt ze aan, al of niet 

hoorbaar, buiten of binnen je. Iets raakt je. Door die 

geraaktheid wordt je gericht, zó gaat het. 

 

Dat is belangrijk voor vandaag. Na 20 eeuwen is het 

spreken van God onder gegaan in het spreken van mensen. 

Het maakbaarheidsgeloof heeft ook de gemeente van 

Christus aangetast. Dat zie je aan gespreksonderwerpen 

in de kerk. Dat merk je aan de teleurstelling als het niet 

goed lukt, aan de verslagenheid als onze dierbare 

plaatsen worden afgebroken. Bedenk direct dat het 

godsvolk het nog altijd met een verwoeste tempel moet 

doen, nu en lang tevoren. Tegelijk zien we goede 

gewoontes vervagen. Normen en waarden achter de 

voordeur, is het devies. 

Die binnengeslopen maakbaarheidsgedachte maakt dat we 

een schuldgevoel krijgen: ‘wat doen we fout’. Alsof het 

alleen van ons afhangt, zoals in het ééndimensionale 

denken van onze tijd. Alsof er geen God is…. 

Denk aan de uitleg voor de kinderen over orgel en 



organist. Het onderwerp is God! En wie werkt mee, zijn 

vrienden, bondgenoten: mensen die zich aangesproken 

voelen. Waartoe? 

 

WAT wil je in beweging brengen, waarvoor zou de wereld 

in vuur en vlam staan, jij voorop?  

Voor een VERANDERING, zoals Johannes van de profeet 

Jesaja overneemt. 

Letterlijk vertaald: heuvels moeten vernederd worden, 

dalen moeten worden opgetild. Alles wat scheef is 

gegroeid moet worden recht getrokken. Wat vernield is 

en tot puin geslagen moet worden hersteld. Vijf 

werkwoorden: bevrijden, verlossen, herstellen, verzoenen, 

helen. Dat niet zo groot gemaakt dat je het nooit kunt 

realiseren, maar op de schaal van het haalbare. Van wat je 

er wél aan kunt doen. Zelf. In de maatschappij. In de 

kerk. In je kleine corona-beveiligde kring. Dáár kan je 

dierbaren helen door je aandacht, bevrijden door een 

luisterend oor uit de eenzaamheid van niet gekend zijn. 

Daar kan je herstellen en helen, de één de ander, en de 

ander de één, op basis van gelijkheid, uit naastenliefde. 

 

Voor deze beweging is bevrijding van het verleden nodig, 

van wat drukt, op jezelf, op relaties. Loskomen uit je 

oordelen, angsten, zelfgerichtheid, valse hoop. Dat 

achter je laten, overboord gooien. In het symbool van de 

doop: verzuipen. Afwassen. Reinigen. Waardoor je vrij 

bent voor het leven.  

De doop is symbool van vergeving en van zonden, niet 

alleen van die van jou, ook dat, maar vooral en met als 

doel dat JIJ de ander vergeeft. Vergeven = verwijderen. 

Dat leren we op de grote verzoendag, aan de rite met de 



zondebok: ieders schuld weg, blanco tegen elkaar. Dat is 

een keerpunt. Dat voert je tot verzoening, wat hoog is in 

jezelf en anderen nederig maken; wat diep verzonken is in 

jezelf en anderen, optillen. Wat fout gaat recht buigen. 

Dit is het! Er gebeurt iets en wij mogen meedoen!. Amen 

Muzikaal meditatief moment 

 

Samenzang: Lied 439: 1+2 (verwacht de komst…) 

 

Diaconale mededelingen door de diaken. 

Kinderen terug: aandacht. 

 

Samenzang: Lied 763 (zij zullen de wereld bewonen) 

 

Zegen 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader 

 

VOORGANGER 

God, wat een zegen dat U zich mengt in onze verwarring. 

Wat gelovigen al weten, maar vergeten, ten prooi aan 

ongeduld en vertwijfeling. Dank voor mensen met 

zeggingskracht; dank voor de stem in ons hart, die 

instemt met wat we horen, wat we eigenlijk al wisten. 

Dank dat Uw nieuwe wereld niet alleen aan het komen is, 

maar er ook al is, ervaarbaar als we ons oefenen in het 

herkennen en er op afstemmen. 

 

DIAKEN 

God, we doen voorbeden voor wie ziek zijn, en hun familie. 

Door Covid, of andere ziektes waarvoor geen plaats is. 

We bidden TEGEN het virus van onverschilligheid en 



zelfgerichtheid. TEGEN de focus op onze eigen zorgen, 

alsof er niet veel meer loos is in de wereld. Bijna zouden 

we vergeten: de vluchtelingen, in Polen, op Lesbos, in 

Griekenland en in ons eigen land. En: zovelen in nood! 

 

We bidden TEGEN de inhumaniteit die in alle lagen van de 

bevolking binnensluipt als ongenode gast, juist nu we onze 

aandacht zo nodig hebben voor andere thema’s. 

We bidden VOOR de mensen die wij zelf kennen. Die de 

helende kracht van een beetje meeleven nodig hebben.  

We bidden VOOR de mensen die er alleen voor staan, 

machteloos tegenover een falende overheid, die schuld 

erkennen zo moeilijk omzet in schuld vereffenen. 

 

VOORGANGER: 

We bidden in stilte, voor alles en iedereen…. 

 
 

Zingen: Lied 736 (zij zullen de wereld bewonen…) 

 

Zending en zegen 

 

 

 

 

 

 

 


