
Zondag 6 december 2020 

 

 2e zondag van de Advent 

Als we thuis feest hebben, bereiden we dat heel goed voor. Er wordt een draaiboek gemaakt.  
Wat hebben we nodig? Wie nodigen we uit? Wanneer worden de boodschappen gedaan?  
Wanneer het huis gepoetst? Alles moet er prachtig, schoon, glanzend uitzien. 

Vandaag horen we deze oproep ook. Door iemand die de wegbereider van Jezus wordt 
genoemd. Hij zegt: ”Bereidt de weg van de Heer”. 
 
 
We gaan het tweede kaarsje van de Adventskrans aansteken. 
En zingen daarbij: Advent is dromen (Hannah Lam en Wim ter Burg) 
 
https://youtu.be/6VzUKRgp7B4 

Afbeelding Adventskrans overgenomen van www.kinderwoorddienst.nl  

 
  

 

Fijn als je mee zingt.  

Dat is dubbel bidden”, wordt gezegd. 

 
 

Refrein: 
Advent is dromen, dat Jezus zal komen, 
dromen van vrede voor mensen van heden. 
Advent is dromen dat Jezus zal komen. 
  

https://youtu.be/6VzUKRgp7B4
http://www.kinderwoorddienst.nl/


1. En weer in geuren en kleuren herhalen 
wat wij al weten uit oude verhalen: 
herders en sterren , een stal en een kind, 
omdat het Kerstfeest weer begint. (Refr.) 

 

2. Iedere week weer een licht ontsteken 
vlammen van vuur voor de komende weken, 
tekens van hoop in de duisternis, 
omdat het bijna Kerstfeest is.  (Refr)  

 
Nu volgt er een mooi verhaal uit de Bijbel. 

 
Maak je weer een Kruisteken? 

Lezing uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. 
 

Verteller: Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. 
De profeet Jesaja heeft geschreven: 
Zie, ik zend een bode voor jullie uit, die voor jullie de weg zal voorbereiden: 
een stem van iemand die roept in de woestijn: 

     Maakt de weg van de Heer klaar, maakt zijn paden recht. 
Precies zo trad Johannes op in de woestijn en doopte; 
hij preekte een doopsel waardoor de mensen zich zouden bekeren, 
om vergeving van de zonden te krijgen.  
Alle mensen van het land Judea en alle inwoners van Jeruzalem gingen  
naar hem toe. Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,  
terwijl ze hun zonden openlijk bekenden. 

 

Johannes droeg een kleed van kameelhaar, met een leren gordel om zijn 
middel; Hij at sprinkhanen en wilde honing.   
Hij preekte: 

 Johannes: “Na mij komt Iemand die sterker is dan ik en ik ben niet waardig mij te bukken 
en de riem van zijn sandalen los te maken.  
Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest”.   

   Woord van de Heer  

  



                         OM TE DOEN! 
 
 
 
 

Gesprekje:    
 
 
Hoe bereiden wij ons voor op de komst van Jezus? We zorgen dat het gezellig is thuis.  
We krijgen misschien nieuwe kleren. Maar …. Jezus komt niet naar de wereld alleen maar voor 
het gezellige huis en de nieuwe kleren. Hij wil dat wij van binnen gaan stralen. We kunnen de 
komende week eens naar ons binnenste kijken. Doe ik alles goed of…? 
 
 

Gebed: 
Lieve Jezus, er branden twee kaarsen. Het wordt al lichter.  
Jezus, U bent het ware Licht. Als wij goed naar U luisteren en goed kijken,  
hoe U dingen deed, dan zullen we gelukkig worden.  

    Vooral als we aan mensen denken die het niet zo goed hebben.  
Kom Heer Jezus, kom! 

 
  

Tip voor de week: 
Deze week heb je vast wel even tijd om een mooi 
kerststukje te maken voor iemand bij jou uit de buurt,      
die heel alleen is. Weet jij niemand, dan is er vast  
wel iemand bij jou in de buurt, die een           
mijnheer of mevrouw kent, die heel blij zou zijn met  
zo’n mooie verrassing! 

 

Attentie  
Op dinsdag 22 december is er ’s avonds een boeteviering met daarna biechtgelegenheid  
in de Nicolaaskerk in Baarn. Zie www.nicolaasbaarn.nl 
 

http://www.nicolaasbaarn.nl/

