
Ochtendgebed donderdag 9 december 2021 
 

PAASKAARS AANSTEKEN 
 
Licht van Christus. 
 
Heer wij danken U 
 
In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen. 
 
TEKST van Augustinus (354-430) 
 
Het zijn slechte tijden 
Het zijn moeilijke tijden 
Dat zeggen de mensen tenminste 
Laten we liever goed leven 
Dan worden de tijden vanzelf goed 
Wij zijn de tijden 
Zoals wij zijn, zo zijn de tijden 
Waarom teleurgesteld zijn? 
Waarom mopperen? 
De wereld is slecht, jazeker slecht 
Wat is er dan zo slecht aan de wereld? 
Want de hemel, de aarde en het water zijn niet slecht en alles wat daarin 
is: 
De vissen de vogels en de bomen ook niet, al die dingen zijn goed. 
Laten we liever goed leven, dan worden de tijden ook vanzelf goed. 
Want zo zijn de tijden, zoals wij zijn, zijn de tijden. 
 
 
ADVENT 
 
Advent is wachten, is verlangen, is bidden 
Bidden vol verlangen dat Gods rijk van vrede komen gaat. 
 
OPENINGSGEBED 
 
Heer onze God, 
Gij hebt het licht uit het duister 
Doen voortkomen, 
Gij hebt ons versterkt door de slaap 
En ons doen ontwaken. 



Maak ons tot kinderen van het licht 
En van de dag 
En deelgenoten aan de dingen die blijven. 
Wees ons nabij  
En allen die overal op deze wereld 
Uw liefde en bijstand zoeken. 
Geef dat wij veilig mogen zijn 
Onder Uw hoede 
Vandaag en alle dagen. Amen. 
 
 
 
 
Evangelie volgens Mattheüs 11,11-15 
 
Jezus zei tot de menigte: 
Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit 
iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper; maar in het 
koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. 
Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de 
hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld 
beslag op te leggen. 
Want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot de dagen 
van Johannes. 
En voor wie het wil aannemen: hij is Elia die komen zou. 
Laat wie oren heeft goed luisteren! 
 
STILTE 
 
UITLEG 
 
Jezus is vol lof over Johannes de Doper. Hij is groter dan alle anderen 
profeten. Wat doen wij daar nu mee. Johannes de Doper leefde voor de 
verkondiging van de Messias. Hij leerde de mensen en vertelde over 
Jezus. Een enorme overtuigingsdrang, bekeert u, verander uw hart, doe 
het kwade weg! Laat u dopen. Als je Johannes nu zou zien zouden we 
daar misschien van schrikken. Of je bent nieuwsgierig en je gaat er naar 
luisteren. We weten het niet. Wel kunnen we een voorbeeld nemen aan 
de overtuiging van Johannes, zijn woorden zijn nog steeds van kracht, hij 
liet vol overtuiging weten dat we Jezus moeten volgen, de vredebrenger. 
Laten we onze oren gebruiken. 
 
 



 
 
VOORBEDE 
 
 
Goede God, 
U stelt hen niet teleur, de armen en behoeftigen die tot U roepen.  
In het vaste geloof dat U naar ons luistert, bidden wij U: 
 
Voor mensen die het leven ervaren als een woestijn; 
Dat de grond onder hun voeten weer vruchtbaar mag worden, 
Dat zij in U een bron vinden die leven geeft… 
 
Voor mensen die het slachtoffer zijn van corruptie, onrecht en geweld;  
dat overal in onze wereld de mensenrechten geëerbiedigd worden, 
Dat wij elkaar recht doen, uw Naam tot eer… 
 
Voor mensen die hun oren openen Om U te horen; 
Dat zij ontvankelijk zijn voor de klank van uw stem, 
Dat zij hun leven richten naar uw Woord. 
 
 
KAARSEN AANSTEKEN EN WEGZETTEN 
 
 
Laten we met de kaarsen het Licht van Christus naar de bidhoeken 
brengen. 
 
Bidden wij samen het Onze Vader. 
 
 
 
 
TEKST  Geen Kerstcantate (Hans Andreus) 
 
Niet alleen in het holst 
Van de nacht van het jaar, 
Ieder dag van het jaar, 
Ieder dag van het jaar 
Heeft het licht het koud. 
 
 
 



 
 
 
Het vraagt om geen engelenstemmen, 
Het hongert naar 
Een beetje gerechtigheid 
Aan deze kant van de tijd. 
 
En dromen doet het ook niet van 
Eeuwige hemelse zomers 
In en om het vaderhuis 
Het hunkert naar 
 
Aardse dagen ooit 
Zonder marteling en moord, 
Het licht, dat van puur licht 
Kind is en woord. 
 
WEGZENDING 
 
De Heer schenke ons zijn zegen en behoede onze deze dag. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 

 


