
Mededelingen 

 

Zending en zegen 
De vierde kaars brandt,  

de vierde slogan klinkt:   
Gods teken van solidariteit 
Laten we deze adventstijd verder zetten  

in solidariteit met elkaar, veraf en dichtbij. 

 

 

 

 

 

Wij wensen wij jou en vele mensen,  

af en toe een lichtpuntje  

in donkere dagen, 

dicht bij Kerstmis. 

 

KERSTVIERINGEN 

Kerstnacht: 24 december 24u  

met het koor Sint-Cecilia  

en een glas glühwein of chocomelk 

nadien. 

 

Kerstdag: 25 december 10u30  

met het jongerenkoor Mozaïek. 

We nodigen je alvast graag uit voor de 

nieuwjaarsreceptie van onze 

geloofsgemeenschap. 

Deze impulsavond gaat door op  

vrijdag 17 januari  

om 19u30 in Ons Huis. 

Je hoeft niet in te schrijven:  

je bent hoe dan ook welkom voor deze avond  

van poëzie, zang, babbel, knabbel en 

ontmoeting. 

22 december 2019 

4de Adventszondag - a jaar 

                     

 

     

     Gods teken  

    van solidariteit 

 

 

 

 

 

1e adventszondag 

2e adventszondag 

 
 
 
   4e adventszondag 

3e adventszondag 



Intrede 

Dag na dag worden de dagen korter  

en groeit het verlangen  

naar licht dat duisternis verdrijft. 

In zijn tijd bracht Jezus licht bij vele mensen. 

Hij koos voor de zwaksten, de kleinsten,  

de armsten.  

Door ons, mensen, kunnen we Jezus  

weer laten geboren worden,  

als we solidair zijn  

met de meest kwetsbaren in onze maatschappij. 

In de geboorte van Jezus wordt God solidair  

met ons: Immanuël, God-met-ons. 

 

Lied   

Welkom 
Welkom op deze vierde zondag van de Advent. 

Advent betekent: God een thuis geven. 

Wij worden uitgenodigd om dit zichtbaar  

te maken in hetgeen we zeggen en doen  

en dit vooral voor diegene die uit de boot vallen:  

mensen in armoede, zonder werk,  

zonder papieren, zonder huis. 

Laten wij met hen verbonden zijn in de naam  

van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  

 

De vierde adventskaars 
terwijl de 4 kaarsen worden ontstoken 

kan ieder in stilte lezen 
 

We bidden om sterkte en veerkacht. 

Gelukkkig is God onze bondgenoot  

in de gezamenlijke strijd tegen armoede. 
 

Gebed om nabijheid 

Wie een kind verwacht, weet dat het huis  

anders wordt: herschikken, plaats vrijmaken, 

je thuis delen. 

 

 

Communie 
 

Slotgebed 

Vader,  

Gij hebt de wereld bedoeld als een plek 

waar menselijke warmte en liefdevolle uitstraling 

nieuw leven mogelijk maken. 

Zoals een moeder verlangend  

geborgenheid wil geven aan het kind  

dat ze in haar schoot draagt, 

zo voelen ook wij uw verlangen  

naar een nieuwe samenleving  

waarin liefde en samen delen  

sleutelwoorden zijn. 

Verankerd in uw oeroude droom, 

leven wij naar Kerstmis toe, hier en nu, 

maar ook morgen en overmorgen, 

totdat uw Koninkrijk op aarde zal gevestigd zijn. 

Amen. 

 

Lied 

Om in stilte te lezen  Jeanne Devos 
Hoop tegen beter weten in. 

Riskeer meer dan wat anderen ‘veilig’ vinden. 

Zorg meer dan wat anderen ‘wijs’ vinden. 

Droom meer dan wat anderen ‘praktisch’ vinden. 

Verwacht meer  

dan wat anderen voor ‘mogelijk’ achten. 

Doe meer dan je dacht dat je kan. 

Deel meer dan je dacht te kunnen missen. 

Hoop tegen beter weten in  

en wonderen van vrede  

zullen leven en alles nieuw maken.  

Deze weg geeft ons de vreugde  

van deze Advent  

en de vrede van Kerstmis  

die ik ieder en u allen toewens.    



Gij roept ons op, Vader, tot kracht en sterkte, 

dat wij elkaar elke dag opnieuw 

bezielen en dragen, 

zoals Gij ons draagt en in leven houdt. 

Dat wij een steun zijn  

voor de mensen op onze weg. 

Dat wij, gesterkt door zijn woord en brood, 

elkaar dragen als ons leven moeilijk wordt  

en we hulp nodig hebben.  

 

Gij roept ons op, God van liefde, 

tot dankbaarheid voor de gemeenschap 

met U, met elkaar en met alle mensen 

die ons tot hier hebben geleid 

en nog met ons meegaan 

in geloof, hoop en liefde, 

en ons blijven begeleiden 

vanuit uw heerlijkheid. 

 
We bidden vandaag voor hen die gestorven zijn 

(…). Dat zij leven in uw licht. 

 

Gij roept ons op, Vader, tot de volle menselijk-

heid van uw Zoon Jezus Christus,  

die ons zijn geest zendt om de weg vrij te maken  

naar vrede en geluk onder de mensen. Amen. 

 

Onze Vader  

 

Vredewens 

Heer Jezus, wat Jozef hoorde in zijn droom 

'zorg voor dit Kind', wordt ook ons gevraagd: 

zorgen voor elkaar. 

Moge wij elkaar omringen met licht en warmte,  

met geborgenheid en zorg,  

vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid.  

  Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
 Geven wij elkaar een teken van vrede. 

  

Inleiding op de communie 

 

 

 

Wie een kind verwacht, weet dat de tijd anders 

wordt: rekening houden met, afstand doen van 

en tijd maken voor. 

 

Wie een kind verwacht, weet dat het leven anders 

wordt: dat je niet meer leeft voor jezelf alleen.  

 

God, we staan er niet dikwijls bij stil  

dat dit ook het geval is voor uw geboorte.  

Dat we plaats moeten maken,  

een thuis geven aan uw Zoon  

die met ons mee op weg wil gaan, 

naast ons staat in het leven. 

 
Lied 

Inleiding op de lezingen 

Centraal in de lezingen staat ‘vertrouwen’.  

Geloven is een kwestie van vertrouwen.  

Daarom zegt de profeet Jesaja dat we geen  

tekenen moeten vragen aan God. 

Ook in het evangelie is vertrouwen het kernwoord:  

Jozef moet niet bevreesd zijn, hij mag vertrouwen. 

 

Eerste lezing       Jesaja, 7, 10-14 

 

Orgel 

 

Evangelie   
Matteüs 1, 18-24 
Jezus, ik denk aan Jou, 

Jezus, ik spreek over Jou, 

Jezus, ik hou van Jou. 

 

Homilie 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, grond van alle bestaan 

die ons het leven ten volle gunt. 

Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis. 
 

Ik geloof dat Jezus een man was naar Gods hart. 

Hij roept ons op Gods droom waar te maken. 

Voor armen en kleinen opent Hij toekomst. 

 



Ik geloof in de Heilige Geest die ons helpt  

onderscheiden waar het op aankomt. 

Hij is het die ons de waarde van het anders-zijn  

van de ander helpt ontdekken. 
 

Ik geloof in de Kerk, 

een mensengemeenschap die Gods droom  

begrijpt en probeert ernaar te leven 

om mee te bouwen aan een betere toekomst. 

 

Ik geloof dat het leven sterker is dan de dood. 

Ik geloof dat ieder mens, hier en nu 

door God geroepen is  

en voor altijd in Hem geborgen. Amen. 

 

Voorbeden. 

Bidden we voor mensen zoals Jesaja: 

profeten en zieners die geen blad voor de mond 

nemen en durven zeggen waar het om gaat in ons 

geloof. Dat deze mensen niet ontmoedigd raken 

en vooral trouw blijven aan wat God  

met ons voorheeft. 

 =  daar waar liefde is en goedheid,  
  daar woont God. 
 

Bidden we voor mensen zoals Maria: 

vrouwen en mannen die leven vanuit een gevoel 

van vertrouwen en ook teken worden van Gods 

solidariteit met ons. 

Dat deze mensen dit vertrouwen niet kwijtraken 

en vooral blijven uitdragen dat God ons langs 

mensen tegenkomt. 

Ubi caritas et amor ... 
 

Bidden we voor mensen zoals Jozef: 

gelovigen die telkens weer proberen doen  

wat God van hen vraagt. 

Dat deze mensen volhouden om, ongezien, 

te doen wat moet gedaan worden. 

Ubi caritas et amor ... 
 
Bidden we voor onszelf en alle  

geloofsgemeenschappen: 

dat we de Jesaja’s, Maria’s en Jozeffen blijven zien  

en ons door hen laten raken. 

Mogen we solidair zijn met anderen  

omdat iedereen een evenbeeld van God is. 

Ubi caritas et amor ... 
 
Tijdens de offerande maken we de tafel 

klaar 

Gebed over de gaven 

God,  

Gij doet ons geloven in een nieuwe wereld 

met brood en liefde voor alle mensen. 

Gij zegent dit brood en deze wijn 

zodat ons samenzijn 

een nieuw begin is van solidariteit 

naar het voorbeeld van Jezus, 

uw Zoon en onze Heer. Amen.    

 
Gebed bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God, 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

God, onze Vader, Bron van liefde, 

wij willen U danken en onze vreugde  

uitspreken in verbondenheid met Jezus, uw Zoon, 

want Gij zijt een God die van ons mensen houdt. 

 

Wij danken U God, omdat Gij aan het werk zijt  

in de ontluikende liefde tussen mensen, 

in de groeiende solidariteit en  

volgehouden inzet voor vrede en gerechtigheid. 

Daarom loven wij uw naam en zingen U toe: 

 
  

God, wij danken U voor uw Zoon Jezus: 

met eenvoudige woorden en verhalen 

toonde Hij ons de weg naar U. 

Hij was barmhartig en vol aandacht  

en begrip voor allen die in nood verkeerden 

of niet van tel waren. 

Een engel van een mens, een wonder, 

Uw zoon, zegen voor de wereld. 

 

Die laatste avond van zijn leven (…). 
Als wij dan eten van dit Brood  
en drinken uit deze Beker 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 
 


