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Vierde zondag van de Advent, 18 december 2022 
 

Zusters en broeders, in de tijd dat het Joodse volk in Egypte in slavernij leefde, leerde Mozes God 

kennen met de naam: ‘Ik zal met jullie zijn’. Op deze vierde zondag van de Advent leren we God 

opnieuw kennen als een nabije God. God krijgt in het leven van Jezus een menselijk gezicht.  

Wij leren God kennen in de manier waarop Jezus leeft. Zijn hele wezen spreekt van God. Hij ademt 

God. Hij is Gods Zoon. Zowel in de lezing van Jesaja als in het evangelie van Matteus wordt het kind 

aangekondigd met de naam Immanuël, dat betekent: ‘God met ons’.  

Op zaterdag 17 december kunt u om 19.00 uur de livestream van de Woord- en Communievie-

ring volgen uit de Annakerk en op zondag 18 december om 10.00 uur via HalloGilzeRijen. 
 

De vierde kaars 

We maken het licht, omdat iedereen licht nodig heeft. 

We hebben elkaar en God nodig in dit leven, 

maar soms horen en zien we elkaar en Hem niet. 

Bidden we dat het Licht ons hierbij mag helpen. 
 

Openingsgebed  
God, U hebt ons uw toekomst laten zien 

voor iedere mens op deze wereld,  

tot aan de uiteinden van de aarde. 

Wij vragen U, wees met ons 

en geef dat wij met blijdschap uitzien  

naar de geboorte van uw Zoon, Jezus Christus,  

die met U leeft in de eenheid van de Heilige Geest,  

door alle eeuwen der eeuwen. Amen. 
 

Lezing uit de Profeet Jesaja 
In die dagen sprak Jesaja tot Achaz: Vraag de Heer, uw God, om een teken, hetzij hoog aan de hemel 

of diep in de hel. Maar Achaz antwoordde: Ik vraag niet om een teken; ik wil de Heer niet op de proef 

stellen. En Jesaja sprak: Luister dan, Huis van David, is het u niet genoeg mensen te ergeren, dat gij 

ook mijn God tot ergernis wilt zijn? Daarom geeft de Heer u ook ongevraagd een teken. Zie, de jonge 

vrouw zal ontvangen en een zoon baren en zij zal hem noemen ‘Immanuël’: ‘God-met-ons’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moeder en kind 

Moeder, bescherm uw kind 

tegen kwade invloed en gevaar 

met uw mantel, met uw leven. 

Bescherm mij. 
 

Graaf de kleine wijnstok uit 

en breng de stek naar nieuwe grond,  

waar aarde losgemaakt en vruchtbaar is. 
 

Leg uw hand op uw beschermeling. 

Want wat je aandacht geeft,  

groeit en richt zich op naar de hemel. 

Vruchtbaarheid wordt zichtbaar: 

nieuwe ranken nieuwe vruchten. 
 

Bescherm dan uw volk, Moeder 

en bescherm uw kerk,  

het kind dat u in mij ter wereld brengt.  
 

Rob van Uden, gebed bij psalm 80 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCacJG0GvH4bYADuZgf0A2Iw
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Lezing uit het Evangelie volgens Matteus 

De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze: Toen zijn 

moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen 

samenwonen, zwanger van de heilige Geest. Omdat Jozef, haar man, 

rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij 

erover in stilte van haar te scheiden.  

Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van 

de Heer die tot hem sprak Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd 

Maria, uw vrouw, tot u te nemen: het kind in haar schoot is van de 

heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet 

noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden. 

Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gespro-

ken heeft door de profeet, die zegt: Zie, de maagd zal zwanger wor-

den en een zoon ter wereld brengen en men zal Hem de naam Im-

manuël geven. Dat is in vertaling: God met ons. Ontwaakt uit de slaap 

deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn 

vrouw tot zich. 
 

 

Gebed om vrede 

De wereld is vol geweld en onveiligheid is 

troef. Wanneer we ons laten meeslepen 

door het negatieve, kunnen we zelf in ne-

gativiteit wegzinken.  

Daarom bidden wij: Schud ons wakker. 

Roep ons terug, als we de verkeerde kant 

op gaan. Zet onze voeten op de weg naar 

vrede. Geef dat we ons niet laten meesle-

pen door crisisverhalen. Geef dat we te 

midden van duisternis plaats maken om 

het Licht te ontvangen. Maak ons tot men-

sen die vrede willen met anderen. Amen. 
 

Zending en zegen 

We kennen allemaal momenten van angst, problemen op onze weg, een  onzekere toekomst. Ook 

is er vaak iemand die roept, hoop schenkt, een hand reikt. We moeten, net als Jozef, heel wat 

overwinnen om het geloof vast te houden. Zoals Jozef wordt geholpen door een engel, zo ook 

worden wij geholpen door engelen van mensen.  

Laten we vol vertrouwen op weg gaan naar Kerstmis. Zegene ons daartoe God: in de naam van 

de Vader, de Zoon en heilige Geest. Amen. 

Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. 
En men zal Hem de naam Immanuël geven : God met ons. Alleluia. 

Overweging 

God is Liefde, schrijft Johannes in zijn eerste brief. God doet het niet alleen, maar Hij is ook 

wezenlijk Liefde. ‘Waar zorgzaamheid en liefde is, daar is God’, schrijft Johannes in diezelfde 

brief. Het is een dynamisch beeld van God. Niet statisch. Gods Liefde wil door dichte deuren 

komen, wil muren tussen mensen afbreken en kloven overbruggen. Gods liefde laat zich niet 

in een benauwd vakje opsluiten. Die Godsnaam spreekt veel mensen aan.  

Ook in de kerk belijden we ons geloof dat God Liefde is. En we belijden dat die Liefde in Jezus 

Christus vlees en bloed is geworden. Liefde wordt in het Evangelie tastbaar. Het heeft in Jezus 

handen en voeten gekregen. ‘God is Liefde’ bestaat; het is in Jezus werkelijkheid geworden. 

En Jezus zendt ons de Heilige Geest omdat het kan: het kan steeds weer gedaan.  

Wanneer Matteus Jezus de naam Immanuël geeft, ‘God met ons’, krijgen wij een leeswijzer 

voor zijn evangelie: Met deze naam in ons achterhoofd moeten we het evangelie lezen. In het 

evangelie lezen we hoe de relatie van Jozef en Maria flink uit balans raakt, juist omdat God zó 

nabij komt. Ze moeten een nieuwe balans vinden. Op het moment dat ook Jozef ‘Uw wil ge-

schiede’ kan zeggen, kan hij Maria tot zich nemen. Ze kunnen weer verder. 

 

 


