
Evangelielezing van de dag 
met bijhorende bezinning 
 

(zie: https://www.verbondenleven.be/index.php/bijbel) 

 
Stille Tijd (12 min.) 
 
Jezus’ gebed 
 

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. 

 
slotgebed en zegen 
 

God, 
Jij die komen zál, 
in Jouw handen 
leg ik deze dag – al wat is of niet is. 
Zegen mij met Jouw licht, 
zegen mij met Jouw tedere liefde, 
zegen mij met vertrouwen, 
dat ik tot zegen mag worden 
voor Jouw mensen.  

 
 

 

om een G-d die komen zál 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adventsgebed 
www.verbondenleven.be 

 

https://www.verbondenleven.be/index.php/bijbel
http://www.verbondenleven.be/


openingsvers 
 

 
 
openingsgebed 
 

God, 
Jij die komen zál, 
In dagen van duisternis 
heb Jij Jouw Licht beloofd. 
Wij zien ernaar uit, 
voor ons eigen leven 
en voor heel onze wereld. 
Open onze ogen 
en leer ons zien: 
elke vonk van vuur 
die Jij hebt gelegd 
in de ogen van onze medemens. 
Open ons hart 
en leer ons beminnen: 
elke kleine bron van hoop, 
elk mensenkind 
waarin Jíj Mens wil worden. 
Dat Kerstdag mag gebeuren 
ooit eens hier en nu … 

 
ontsteken van het Adventslicht  
 
 

Psalm 131 
Het doorbreken van Licht doorheen de duisternis – wat G-d ons belóóft, 

gebeurt niet met groot machtsvertoon of spektakel. 
Er wordt een kind geboren. 

Bijna onooglijk, uiterst kwetsbaar, zó aan voorbij te gaan 
ware het niet dat het de Toekomst heeft 

terwijl het rust en groeit in het Vertrouwen. 
 

(je kunt de Psalm beluisteren of meezingen op: https://www.verbondenleven.be) 
 

 antifoon (voor en na de Psalm): 
 

 
 
 

Niet hoog mijn hàrt, mijn God, 
niet minachtend mijn òog, 
niet meet ik mij áan 
wat te groot is voor míj. 
 

Neen, bedaard en verstìld 
is mijn wezen in Jòu, 
als een kind in veilige ármen 
zo is mijn wezen in Jóu. 
 

Hier bèn ik  
– volk van God, kom met mìj! –  
heb hoop en vertróuwen, 
nu en tot altíjd! 
 

Eer aan de Vader, onze Oorsprong en Zìn, 
aan zijn Zoon, Jezus Christus onze Hèrder, 
en aan zijn Geest die wóont in ons, 
van eeuwig tot eeuwig. Ámen. 


