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Advent is dromen dat Jezus zal komen,  
dromen en hopen en sterren gaan kopen.  
Advent is dromen dat Jezus zal komen.  
Iedere week weer een licht ontsteken 
vlammen van vuur voor komende weken  
tekens van hoop in de duisternis,  
omdat het bijna kerstfeest is. 
 
Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

 

 

 

 

 
 

ADVENT 2021 
 
* Adventskalenders van Welzijnszorg. 

 

 * Affiches om voor je raam te hangen. 

 

* Kerstcadeautje voor mensen van Welzijnsschakel 

   

* Folder voor kinderen: neem zeker mee! 

 

* Zondag 12 december: derde Adventszondag 

- Gezinsviering met vormelingen 

- Omhaling tvv Welzijnszorg 

- Helaas géén soep op de stoep (in de kerk).  

 

* Zondag 19 december: vierde adventszondag 

   Gezinsviering met eerste communicanten van de 

   Heilige-Hartschool, de Watertoren, de Ark,  

   de Don Boscoschool en de Broederscholen 

 

* Vrijdag 24 december: 24u00 

   Middernachtmis  

 

* Zaterdag 25 december: 10u30 

   Kerstviering met Mozaïek  

 

* Zondag 26 december: 10u30 

 

Een zinvolle tijd toegewenst! 

 

Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God van God en licht van licht, 
aller dingen hoeder,  
heeft een menselijk gezicht,  
aller mensenbroeder. 
 

Welkom 

 

Moment met de kinderen 
 en de 1e kaars wordt aangestoken 

 

Gebed om nabijheid  

Advent is oefentijd: 

ons opnieuw laten raken door mensen. 

Uitgelezen tijd om midden het leven  

ook Hem te herkennen als een spoor van licht. 

 

 

God zoekt een plek  
waar Hij kan wonen 

1e zondag advent jaar C 

28 november 2021 



Een tijd om muren te slopen: 

de muren die mensen van elkaar verwijderen, 

de muren van onbegrip en achterdocht, 

de muren die ons verhinderen om de  

ander te zien met nieuwe ogen. 

Maar ook een tijd om muren op te bouwen  

en te zorgen dat IEDEREEN  

een 'gezond' huis heeft  

om in te wonen en om gelukkig te zijn. 

Advent: een tijd om weer te gaan geloven 

in de kracht van het licht: 

bij het licht van telkens één kaars meer 

weer gaan zien waar het op aan komt. 

 

God en Vader,  

kom ons nabij met uw barmhartigheid. 

Bewaar in ons het geloof 

dat Gij aanwezig bent  

daar waar het goede wordt gedaan. 

Help ons waakzaam te zijn  

en de juiste weg te volgen  

zodat het voor iedereen Kerstmis wordt. Amen 

 

Gebed   

God, dat Gij mens wilt worden  

is een groot mysterie, 

het doet ons inzien dat we kinderen zijn van U,  

onze Vader,  

en dus broers en zussen van elkaar. 

In uw ogen is niemand uitgesloten, 

in uw ogen heeft ieder evenveel rechten. 

Verlicht onze geest en doe ons leven  

vanuit uw liefde. Wij vragen het U 

door Jezus uw Zoon en onze broeder. Amen. 
 

Inleiding op de lezing  

De lezing van vandaag getuigt van een groot  

vertrouwen op licht in donkere dagen. 

De profeet Jeremia blijft hopen op recht en  

gerechtigheid, ook als Juda politiek ten onder gaat.  

 

De evangelist Lucas bemoedigt de christenen,  

die verwarde en onzekere tijden doormaken.  

Richt je op, er staat iets nieuws te gebeuren.  

 

Eerste lezing   
Jeremia 33, 14-16  

 
Orgel 

 

Evangelie   
Lucas, 21, 25-28. 34-36

  

 

Homilie 

 

 

 

Slotgebed  

Zoals te lezen is in het tochtboekje 'leven vanuit 

de doop'. Dit gebed wordt in alle kerken van  

onze parochie in de zondagsviering gebeden. 
 

Goede God, wij danken U om het nieuwe leven  

dat Gij ons in Jezus hebt gegeven. 

Wij danken U om uw Geest van liefde 

waarin Gij ons laat delen. 
 

Vandaag willen wij, samen met alle  

geloofsgemeenschappen in ons bisdom 

op weg gaan, in het voetspoor  

van uw Zoon Jezus. 

Zij gaan op weg naar hun doopsel, 

wij willen ons eigen doopsel gedenken 

en er nieuwe kracht in vinden. 
 

Wij vragen U, maak ons hart  

opnieuw ontvankelijk voor uw Geest, 

breng ons opnieuw dichter bij uw geliefde Zoon, 

doe ons opnieuw ontdekken  

dat Gij ons in de doop hebt aangenomen 

als uw geliefde kinderen, 

als de broers en zussen van Jezus, Christus,  

onze Heer. 
 

Dat wij blijven dromen dat Hij mag komen. 

Amen. 

Om in stilte te lezen Gerard Gorissen 

God staat op de uitkijk. 

“Wil jij Mij binnenlaten?”, zegt God. 

“Ik verlang naar jou, Ik wacht al zo lang! 

Ik ben altijd naar jou op zoek. 

Ik ben jouw Schepper, jouw Bondgenoot. 

Ik wil met jou op weg gaan. 

Ik nodig jou uit om mijn tochtgenoot te worden. 

Ik wil geen vreemde zijn, maar jouw metgezel. 

Ik heb voor jou woorden-ten-leven! 

Zet je hart open. 

Mijn ‘Goed Nieuws’ moet ‘gedaan’ worden. 

In mijn Rijk zijn er geen scheidingsmuren, 

bestaat er geen discriminatie. 

Er bestaat alleen vrede en gerechtigheid. 

Iedereen leeft er samen  

én verbonden, 

de mensen  

zijn er voor elkaar. 

Het nieuwe Jeruzalem  

is geboren. 

In mijn Rijk  

deelt en breekt ieder met elkaar:  

het brood van de liefde wordt gul uitgedeeld. 

Niemand is uitgesloten of achtergesteld. 

Er is leven voor iedereen. 

Ik verlang ernaar jouw hart te raken 

met mijn Woord, met mijn Liefde. 

Kom uit je boom van zelfgenoegzaamheid. 

Laat Mij bij jou te gast zijn. 

Keer jouw leven ondersteboven!” 



Dat wij een steun zijn  

voor alle zwakken en eenzamen. 

Dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,  

elkaar dragen als ons kruis zwaar wordt  

en wij hulp nodig hebben.  

 

Dat we mensen van gemeenschap worden 

met een warm hart voor allen 

die ons tot hier hebben geleid,  

die met ons meegaan in geloof, hoop en liefde 

vanuit uw heerlijkheid  

waarheen zij ons zijn voorgegaan. 

We gedenken hen (…) 

Laat hen verder leven in uw Liefde. Amen 

 

Onze Vader   

 
Gebed om vrede 

Weet je waar VREDE voor staat? 

V = voor elkaar 

R = raad eens hoeveel ik van je houd 

E = engelengeduld 

D = dromen van een nieuwe wereld 

E = en ze leefden nog lang en gelukkig 
 

Communie 

 

Voorbeden 

Bidden we  

om huizen van vrede, 

om plekken waar mensen geborgen zijn. 

Voor hen die in onze maatschappij  

niet tot hun recht komen  

of zich onbeschermd voelen. 

Voor hen waarvoor geen plaats is,  

dat ze een warme thuis hebben. 

Laten we onze ogen voor hen openen  

en hen bezorgd tegemoet gaan,  

om zo de komst van Jezus voor te bereiden. 

 

 

Bidden we voor hen die leiding geven  

in onze samenleving. 

Dat zij de macht die hun geschonken wordt 

niet aanwenden tot eigen voordeel en gewin  

maar om ervoor te zorgen  

dat iedereen een menswaardig bestaan heeft. 

Dat ze zo de komst van Jezus voorbereiden. 

Laat ons bidden, … 
 
Bidden we voor alle mensen op de vlucht, 

voor ontheemden, voor asielzoekers en daklozen, 

voor mensen die uitgesloten zijn, 

voor al wie zoekt naar warmte,  

naar rust en houvast. 

Dat zij gehoord, gezien en gastvrij  

onthaald worden.  

Dat zo de komst van Jezus wordt voorbereid. 

Laat ons bidden, ... 
 

Bidden we ook voor onszelf  

en onze geloofsgemeenschap. 

Dat we ons niet helemaal laten opslorpen  

door ons eigen kleine zorgen. 

Dat we durven verder kijken dan ons eigen belang, 

ons eigen kringetje, 

om zo open te staan  

voor wie écht in nood verkeert,  

en zo de komst van Jezus voor te bereiden. 

Laat ons bidden, … 



Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in Hem die heet 

'Ik zal er zijn voor u' 

Hij is de kern, de bron van ons geloof. 

Op Hem wil ik mijn leven afstemmen 

en zijn naam maken 

tot de rode draad van mijn leven. 

 

Ik geloof in Jezus, het levende verzet 

tegen iedere uitsluiting.  

In Hem heeft onze God  

handen en voeten gekregen, 

is zijn naam werkelijkheid geworden. 

Ik geloof dat hij niet voor niets geleefd heeft 

en niet vergeefs is gestorven,  

maar dat hij elke dag opnieuw verrijst in mensen 

die ook vandaag zijn boodschap belichamen. 

 

Ik geloof in zijn Geest 

die ook vandaag mensen bezielt en aanzet 

om zijn manier van leven tot de hunne te maken 

en zijn weg te gaan van breken en delen, 

van goedheid en verbondenheid, 

van recht en vrede 

altijd weer ten bate van de minsten. 

Ik geloof in Hem die heet: 'Ik zal er zijn voor u', 

en ik weet: Hij is te doen. 

 

Offerande 

 

Gebed over de gaven  

God die ons oproept en uitdaagt. 

Samen met onze inzet en solidariteit  

zetten wij brood en wijn op deze tafel:  

een klein en kwetsbaar teken  

dat breken en delen tot overvloed van leven leidt.  

Waar mensen breken en delen  

komt Gij hen tegemoet, 

daar ziet Gij kansen voor uw nieuwe wereld. 

Jezus heeft ons ervan overtuigd  

dat onze hoop niet ijdel is,  

dat Gij een God zijt die naar mensen omkijkt. 

Zegen dit brood en deze wijn  

en maak ons samenzijn hier 

tot een nieuw begin van liefde in overvloed, 

naar het voorbeeld van Jezus. 

Ga dan met ons mee, God,  

op de moeilijke weg naar een nieuwe wereld. 

Amen. 

 

Bidden 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. 

 

 

 

We danken U, God,  

om uw wonderlijke geschiedenis met mensen. 

Gij zijt het, die de ziel in de schepping  

hebt gelegd zodat haar schoonheid  

van U kan spreken. 

Gij zijt het die de profeten woorden  

hebt gegeven om uw volk te leiden  

en om van U te getuigen. 

  

Gij zijt het 

die Johannes de Doper hebt ingegeven 

de weg naar uw Zoon te bereiden 

door bekering en daden van gerechtigheid. 

  

Gij zijt het, die uw Zoon, Jezus van Nazareth, 

ons bestaan hebt laten delen 

zodat de mensheid mocht ervaren 

dat Gij één en al liefde zijt. 

Daarom danken en loven we U: 

Jezus ging zijn weg. 

Soms een stem die roept in de woestijn, 

soms bekleed met warme woorden. 

Oneffen paden maakte Hij recht, 

zodat de lammen weer konden lopen. 

Kronkelpaden maakte Hij recht zodat de mensen 

de weg naar U, God, weer vonden. 

  

Zend dan nu de adem van uw Geest,  

God, over dit brood en deze wijn 

opdat we met Jezus  

dit Laatste Avondmaal kunnen vieren. 

  

Hij bracht heil en bevrijding 

ook de avond voor zijn lijden en dood (…) 

Verkondiging wij het mysterie van ons geloof  

 In de Heer ben ik altijd dankbaar… 
 

Roep ons op, Vader, tot kracht en sterkte,  

dat wij elkaar elke dag opnieuw  

bezielen en dragen,  

zoals Gij ons draagt en in leven houdt.  


