
 

Zondag 13 december 

“Zondag Gaudete” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Gaudete” betekent: “Verheugt U”. 
De komst van Jezus, ”Het Licht van de Wereld” komt immers naderbij?  

Vandaag is de kleur van de kleding van priester en diaken lichtpaars  
om te laten zien dat het al heel gauw Kerstmis is. 

Nog maar elf dagen, dan is het zover! 
 

Vandaag mag het 3e kaarsje van de Adventskrans aangestoken worden. 
 

                                                       Luister maar naar het “Lied van het Licht” 
                                                                     Als je wilt kan je meezingen.    
 

                                    https://youtu.be/BLbT0yaircQ 
 
 
 
 
                                             

                 “In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen”                       
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/BLbT0yaircQ


 
 

Verteller:    Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus  
                     volgens Johannes. 
 

                     Er trad een mens op. Hij was gezonden door God.  
                     Zijn naam was Johannes. Deze kwam als getuige, om te getuigen 
                     van het licht,  opdat alle mensen door hem zouden gaan geloven.  
                     Hij was niet zelf het Licht, maar hij moest getuigen van het Licht.  
                     Dit is wat Johannes getuigde. 
                     De Joden hadden uit Jeruzalem priesters en levieten  
                     naar hem toe gestuurd met de vraag 
Joden:       "Wie bent U?" 
Verteller:    Daarop zei hij onomwonden en nadrukkelijk  
Johannes :"Ik ben de Messias niet'. 
Verteller:    Zij vroegen hem 
Joden:       "Wat dan ? Bent U dan Elia ?'  
Verteller:    Hij zei 
Johannes: "Dat bent ik niet". 
Joden:       "Bent U soms de profeet?"  
Verteller:    Hij antwoordde 
Johannes: "Neen". 
Verteller:   Toen zeiden ze tegen hem: 
Joden :      "Wie bent U dan wél ? We moeten toch een antwoord geven 
                    aan de mensen die ons gestuurd hebben. Wat zegt U over uzelf ?' 
Verteller:   Hij zei : 
Johannes: "Ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn: 
                     Maakt de weg recht voor de Heer!  
                     zoals de profeet Jesaja het zegt” 
Verteller:  De mensen die gestuurd waren behoorden tot de Farizeeën.  
                    Ze vroegen hem: 
Joden:       “Maar als U niet de Messias bent en ook niet Elia of de profeet, 
                     waarom doopt U dan ?' 
Verteller:    Johannes antwoordde hun: 
Johannes: "Ik doop met water, 
                     maar midden tussen jullie staat Iemand die jullie niet kennen 
                     Hij die na mij komt. Ik ben niet waardig genoeg 
                     om de riem van zijn sandalen los te maken".  
Verteller:   Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan,  
                   waar Johannes aan het dopen was. 
   

                           Woord van de Heer 



 
 

OM TE DOEN 
 

 
 
 
Gesprekje:  
 

De mensen zien Johannes en gaan hem vragen stellen. 
Hij zegt: ”Ik ben een stem, die roept in de woestijn om de weg klaar te maken 
voor wie na mij komt. Midden tussen jullie is er iemand, die jullie niet kennen” 
Wat bedoelt hij daarmee?  
 

Gebed 
 

Lieve Jezus, 
Soms vergeet ik, dat U elke dag bij mij bent en op 
mij wacht. Help mij om U  te zien in de kleine mooie dingen,  
die om mij heen gebeuren.  
Open mijn hart voor U, zodat ik het goede mag doen en zo 
Uw Liefde mag verspreiden. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Ga samen met Mama of iemand die jou graag wil helpen, koekjes bakken in de 
vorm van een hart of een ster. Leuk als je deze nog wilt versieren.  
Het is feest en dat mag gevierd worden met jouw eigen gebakken koekjes.  
Smullen maar. 
Misschien wil je ook wat delen met opa en oma of met iemand bij jou in de 
buurt. 
Zo breng je een klein lichtje in het leven van anderen. 
 
 


