
 

 

Welkom 
 

Lichtritus 
Vandaag, op deze vierde zondag van de Advent,  

zag de profeet Micha aan een betrokken hemel  

het Licht al dagen:  

"In Bethlehem wordt Hij geboren die u leiden zal,  

een Mens van vrede zal Hij zijn". 

In het vertrouwen dat aan ons, zoals aan Maria, 

Gods belofte zal vervuld worden, ontsteken wij de 

vier kaarsen. 

 

Lied 

Warmte voor wie kou lijdt, 
een huis voor iedereen, 
God verdrijft het duister,  
laat geen mens alleen. 
Dat het licht in ons … 
 

Gij die klein en arm zijt,  
deemoedig en oprecht, 
God heeft u zijn vrede toegezegd. 
Dat het licht… 
 

 

Als het van ONS GELOOF afhangt ….  
… loopt geen enkel kind in de buitenbaan. 

4e zondag advent jaar C 
23 december 2018 



Gebed om nabijheid  

God, in het licht van de vier adventskaarsen 

geven wij ons ja-woord 

op uw verlangen om in ons geboren te worden; 

Mag uw naam  "Ik zal er zijn voor u" 

zichtbaar worden in het werk van onze handen 

en in de woorden die wij spreken. 

Moge wij U zo blijven beleven 

en moge Gij in ons blijven leven 

dag na dag, ons leven lang. Amen. 

 

Lied 

Advent is dromen ... 
 
Iedere week weer een licht ontsteken 
vlammen van vuur voor komende weken  
tekens van hoop in de duisternis,  
omdat het bijna kerstfeest is. 
 
Advent is dromen ... 
 

Inleiding op de lezingen 
Advent is geloven dat het ooit goed komt als wij er 

voor gaan. Dit moet onze houding zijn, zegt Micha. 

Lucas maakt duidelijk dat ook de houding van Maria 

er toe doet: Maria gelooft in God en gaat Zijn weg. 
  

Lezing     
Micha, 5, 1-4a 
  

Orgel 
  

Evangelie    
Lucas 1, 39-45 
  

Homilie 
  

 

 

 

Lied 

Als licht verzacht, muziek verstomt, 
stil wachten en het kind dat komt. 
Zien met nieuwe ogen. 
 

Een blinde vlek wordt een gezicht, 
en woorden vormen een gedicht. 
Zien met nieuwe ogen. 
 

Een vreemde wordt een tochtgenoot, 
verbonden bij het breken van brood. 
Zien met nieuwe ogen.  
 

Want zo heeft Hij het ons voorgedaan, 
en durven wij Gods wegen gaan. 
Zien met nieuwe ogen.  
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 
Mag de ontmoeting van dit uur,  

ons sterken en inspireren om op weg te gaan  

naar een samenleving waarin geen enkel kind  

in de buitenbaan moet lopen. 

God schenkt ons daartoe zijn zegen. 

 

 
 
 

KERSTMIS en NIEUWJAAR Tereken 
 

Gratis mee te nemen: 

affiche met kersttafereel van Bradi Barth. 

Tentoonstelling: "Scherven van licht": 

Glaskunst van Ingrid Meyvaert. Ook kaarten te koop 

met afbeeldingen van haar glaskunst. 

Maandag 24 december: 24u 

Middernachtmis met Sint-Ceciliakoor 

Dinsdag 25 december: 10u30 

Kerstviering met kinderkoor Mozaïek 

Vrijdag 04 januari: 19u30  

IMPULSAVOND in Ons Huis  

Zondag 06 januari: 10u30 

DRIEKONINGEN met koor en koningen van de VELLE 

Wie teveel kalenders van 2019 krijgt,  

kan deze op het parochiesecretariaat  

of in de kerk afgeven: we doen mensen   

in de gevangenis er een plezier mee!! 



Inleiding op de communie 
Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
Bieden wij U, barmhartige Vader dit dankoffer aan 
In de gemeenschap van de Kerk, 
Die leeft in Jezus’ Geest vandaag en alle dagen, 
Tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Communie 

 

Slotgebed 

God, onze Vader, 

het licht van de vier kaarsen brandt. 

Daarmee zeggen we  

dat niet langer het donker onze weg is 

maar wel het licht van uw goedheid en liefde. 

Wij bidden dat wij uw weg mogen gaan, 

thuis, op straat, op school, op het werk  

of waar dan ook: een weg van licht, 

een weg van goedheid en liefde.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen 
Uw zondag is uw vreugde - M. Verhulst 
 

Ik droom van een dag, 

zomaar geplukt uit de eeuwigheid, 

zo heel en zo heilig, 

een dag zo stil en zonder file. 

 

    Een dag, alleen maar om te herademen, 

            één op de zeven, 

            om weer content op de wereld 

            en tussen de mensen te staan. 

 

Ik droom van een dag 

dat het wonder gebeurt: 

een klink, heel ver en hoog 

en een deur die opengaat 

op een ruimte vol stilte. 

 

           Een dag dat ik God weer zie glimlachen 

           over alles wat verkeerd is gegaan. 

           

  Een dag van de Heer, 

          geschonken om te scheppen 

          en te genieten. 

 

Op de tafel, brood en wijn, 

de kortste weg naar elkaar. 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in de Ene God, 

dat Woord aan het begin, 

die leven geeft en leven doet 

en nooit zegt: ’t is genoeg. 

 

Wij geloven in Jezus Messias, 

mens geworden Woord van God, 

die liefhad, de armen eerst, 

en voordeed wat echt leven is. 
  

Ik geloof in de goede Geest, 

drager van het Levende Woord, 

die waait waar mensen samenzijn 

en beweegt wat was verlamd. 
  

Wij geloven in alle mensen 

voor wie deze God het Leven is, 

die samen Kerk willen zijn 

en teken van hoop voor de wereld.  
  

Ik geloof dat God van mij houdt 

zoals ik ben en worden zal, 

omdat ik het ben, uniek en enig, 

eeuwig geborgen in zijn Liefde. 
  

Wij geloven dat wij geroepen zijn 

te leven naar Gods Woord, 

in navolging van Jezus Messias 

en in de verwachting van zijn Rijk.  

Amen. 
  

Voorbeden 

Met Maria en Elisabeth als hoofdpersonen  

in het evangelie van vandaag, 

willen wij in het bijzonder bidden  

voor alle vrouwen: 
  

Bidden we voor vrouwen 

die de kunst van het luisteren verstaan, 

vrouwen die horen, zien en kunnen zwijgen, 

vrouwen die attent zijn op het welzijn van  

anderen en die helpen van zelfsprekend vinden. 

Dat het onze wereld nooit  

aan zulke vrouwen mag ontbreken.  

 

 



Bidden we voor vrouwen 

die zich blijven inzetten voor onze gemeenschap. 

Voor vrouwen die inspringen waar gaten vallen, 

vrouwen die zich het lot van kinderen aantrekken 

en daarmee de toekomst dienen. 

Dat het onze Kerk nooit  

aan zulke vrouwen mag ontbreken.  

 Jezus, U bent het licht in ons leven ... 
  

Bidden we voor vrouwen 

die in hun omgaan met mensen  

een heel eigen inbreng hebben. 

Voor vrouwen die hun hart  

nooit tot zwijgen brengen 

en stem geven aan stemlozen, 

vrouwen die zachte krachten doen overwinnen. 

Dat het onze samenleving nooit  

aan zulke vrouwen mag ontbreken.  

 Jezus, U bent het licht in ons leven ... 
  

God, Herder van mensen,  

koester al uw mensen, mannen en vrouwen, 

en kom ons nabij. Amen. 

 

Gebed over de gaven 

Goede God,  

dankbaar bieden wij U brood en wijn aan, 

tekenen van onze hoop en ons verlangen, 

steeds meer te worden zoals U ons droomt, 

open en gastvrij. 

Mogen ook wij ons hart openen 

opdat U bij ons kunt komen wonen, 

vandaag reeds en alle dagen van ons leven. 

Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn 

Laten wij de Heer danken 

nu we hier zijn samengekomen om te denken 

aan wat Hij voor ons betekent 

en wat Hij voor ons gedaan heeft. 

 

Wij danken God, 

die ons tegemoet komt in Jezus,  

die leefde te midden van de mensen 

en na zijn verrijzenis  

onder ons blijft verder leven. 

 

Wij danken Jezus voor zijn voorbeeld 

van nederige dienstbaarheid, 

voor zijn onvermoeibaar geduld 

met ons, zwakke mensen, 

voor zijn aandacht voor zieken en behoeftigen. 
  

Voor zijn trouw en gehoorzaamheid 

aan zijn hemelse Vader, 

voor zijn voorbeeld, zijn manier van leven,  

voor zijn liefdevolle en totale inzet. 

Voor zoveel liefde zeggen wij U dank  

en zingen U toe met deze woorden: 

Heilig, heilig... 
  

Ja, Vader, heilig en goed zijt Gij. 

Wij danken U voor uw Zoon Jezus, 

die Gij ons gegeven hebt 

om alle mensen te helpen gelukkig te zijn. 
  

Hij heeft gezegd en wij geloven 

dat Hij niet gekomen is  

om gediend te worden maar om te dienen. 
  

Hij was een engel van een mens,  

een 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  

tot dat Hij komt. 
  

Wij bidden U, Heer, 

laat de Geest van uw goedheid 

onder ons blijven en verder leven. 
  

Moge uw leven en dood 

ons helpen om ons in te zetten voor  

anderen en nooit op te geven. 

Help ons trouw te zijn  

aan Uw vergevende liefde. 
  

We bidden vandaag voor (…) 
  

Gij roept ons op, Vader, 

om net zoals Jezus, uw Zoon, 

volop mens te zijn, op weg  

naar vrede en geluk voor iedereen. Amen. 

 

Onze Vader   
 

Vredewens 

Telkens we ons laten raken  

door wat mensen overkomt, 

telkens we oog hebben  

voor armoede of miserie, 

elke keer als we ons afvragen  

wat we voor anderen kunnen doen,  

brengen we wat meer vrede en vreugde  

rondom ons. 

Dit heeft Jezus bedoeld. 

Laten we elkaar bemoedigen en altijd opnieuw 

wakker maken met Zijn Boodschap van vrede 

voor alle mensen. 
 

Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

En geven wij elkaar een teken van Zijn vrede. 

 

 


