
 
 

ADVENT 2016 
 

-Neem een affiche mee van Welzijnszorg om de 

armoede in ons land te bestrijden. 
-Er is een adventskalender beschikbaar aan € 2,-  

-Een digitale bezinning kan u dagelijks ontvangen  
als u intekent op: http://www.ignatiaansbidden.org  
 

Vrijdag 2 december: Start 800 jaar kerk in Sint-Niklaas 

om 19u: in de Sint-Nicolaaskerk: viering en concert 
 

Zondag 4 december: 2e Adventszondag:  
Eerste instapviering voor de eerstecommunicanten 
 

Vrijdag 9 december om 20u:Kerstconcert door  

Cantorij der Basiliek (Hulst) en Lies Vandewege. 
 

Zaterdag 10 december: 
-om 9u30: Soep maken voor de actie Soep-in-de-kerk 

(Ons Huis). Wie heeft prei en uien ter beschikking? 
-om 13u: 800 jaar kerk in Sint-Niklaas: Wandeltocht  

en /of viering en/of barbecue in Waasmunster. 
 

Zondag 11 december: 3e Adventszondag:  
-Viering met het koor van de Heilig-Hartschool en de  

Watertoren, ook de vormelingen sluiten aan. 

-Aansluitend 'soep op de stoep': er wordt een tas soep  
aangeboden aan een vrijwillige bijdrage; de opbrengst  

gaat naar de nationale actie van Welzijnszorg. 
-Na de viering ook bijeenkomst voor de 'jonge gezinnen' 

(tot 13u in de refter van de Heilig-Hartschool). 

-Om 16u: Kerstconcert door het Sint-Ceciliakoor, met  
een glas gluwhein. Zij zingen Zweedse kerstliederen. 
 

Zondag 18 december: 4e Adventszondag 

Gedachtenisviering voor de overledenen van november. 
 

Woensdag 21 december om 20u: Kerstconcert door 
Flanders Boys Choir: 'In dulci Jubilo'. 
 

Kerstvieringen 

-24 december - 24u00: Middernachtmis met het koor  
Sint-Cecilia olv Els de Lentacker. 

-25 december - 10u30: Kindvriendelijke viering met  
jeugdkoor Mozaïek olv Bernard Foubert. 

Tentoonstelling met olieverfschilderijen  

van Koen Penninck:  
na de viering geeft hij graag  

een woordje duiding 
(in groepjes). 

Tereken Overleg(t):  

donderdag 8 december in het  

vergaderzaaltje van Ons Huis.  

Welkom vanaf 19u45,  

einde om 22u. We willen ook dit  

overleg verbinden met onze zondagsvieringen, deze 

avond leggen we de geloofsbelijdenis op ons leven.  

Verder nog op de agenda: terugblik op de voorbije  

activiteiten van onze parochie, pauze met hapje en 

drankje, vooruitblik op de komende activiteiten 

(gemeenschaps- en bewegingsagenda), nieuws van  

dekenaat en nieuwe parochie, kerkfabriek, PTT, VZW 

Pastorale Animatie, VZW Katholieke Werken en rond-

vraag. Ieder van u is van harte welkom! 

Lied   
Vlammetje, vlammetje, heel alleen,  
breng het licht maar om je heen. 
Vlammetje, vlammetje, heel alleen,  
breng het licht voor iedereen …  
 

Vlammetje, vlammetje, schijn maar zacht,  
breng het licht maar in de nacht. 
Vlammetje, vlammetje, schijn maar zacht,  
breng het licht waar ik op wacht … 
 
Tijd voor de kinderen 
De eerste kaars op de adventskrans  
wordt aangestoken. 
 
Lied 
Vlammetje, vlammetje, straal steeds meer,  
breng het licht door wind en weer. 
Vlammetje, vlammetje, straal steeds meer,  
breng het licht hier keer op keer… 
 
Vlammetje, vlammetje, doof niet uit,  
breng het licht van noord tot zuid. 
Vlammetje, vlammetje, doof niet uit,  
breng het licht nu maar voluit … 
 

Bidden om Gods nabijheid  
Elke dag wordt wat korter. 
Elke dag wordt het een beetje donkerder. 
Elke dag een beetje meer nacht. 
 

God, in de donkerte van die nachten 
ontsteken we elke week een kaars meer 
tot we de krans rond zijn 
en er weer genoeg licht en warmte zal zijn 
om Jezus een thuis te geven. 
 

Wees hier bij ons, God, bron van alle Licht, 
vooral waar duisternis en kilte 
ook in en rond mensen voelbaar zijn. 
Wees de warmte  
die uitstraalt naar elke mens, hier in deze kerk 
en overal waar mensen nood hebben   
om meer mens te kunnen worden. 
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Welkom 
 
Lied 
Waar vindt een mens dat klein geluk  
dat ongevraagd en als vanzelf  
het leven tot een glimlach maakt. 
 
 Een kind dat kijkend zonlicht vangt, 
 het duister uit de wereld bant. 
 Een zonnebloem die open bloeit, 
 een wereld waarin vriendschap groeit. 
 
Waar vindt een mens … 
 Een open oog, een eerlijk hart 
 dat alle grootheidswaanzin tart. 
 Oprechtheid die ons weerloos maakt 
 en goedheid die naar vrede smaakt. 
 
Waar vindt een mens … 
 Een mens die ons de ruimte geeft 
 en woorden van vergeving spreekt, 
 die weet van God die ons bemint 
 en ons laat leven als een kind.  
 
Gebed  
God en Vader, 
wij danken U voor Jezus, uw Zoon, 
die net als de kaars op de krans, 
Licht wil zijn voor alle mensen. 
Wij bidden U: 
maak ons hart gereed voor zijn komst, 
door uw Woord en uw nabijheid 
en verhoog onze inzet voor mensen in nood. 
Dat vragen wij U, door Christus, onze Heer. 
Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
Licht komt er niet vanzelf in de wereld. Daarom 
zegt de profeet Jesaja: zwaarden moeten omge-
smeed worden tot ploegen en speren tot sikkels. 
Het moet gedaan zijn met oorlog en onrecht.  
En Jezus voegt er aan toe: wees waakzaam,  
zodat je ziet waar het licht nodig is in de wereld. 
 
Eerste lezing Jes. 2, 1-5  
 

Muziek door Mozaïek 
 

Evangelie   Mt. 24, 37-44  
 

Homilie 
 

Voorbeden   
Een huis is een manier 
om ons te beschermen tegen weer en wind, 
tegen kou en tegen zon. 
Daarom vragen wij U, God: 
laat ons huis een thuis zijn 
waar iedereen binnen mag. 

Lied 
Als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen, 
mag ik dan bij jou? 
Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil horen, 
mag ik dan bij jou? 
Als er een regel komt  waar ik niet aan voldoen 
kan, mag ik dan bij jou? 
En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben, 
mag ik dan bij jou? 
 

Mag ik dan bij jou schuilen,  
als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen, droog jij m’n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. 
Kom wanneer je wilt, ‘k hou een kamer voor je vrij. 
 

Als het onweer komt,  en als ik dan bang ben,  
mag ik dan bij jou? 
Als de avond valt, en ’t is mij te donker,  
mag ik dan bij jou? 
 

Als de lente komt, en als ik dan verliefd ben,  
mag ik dan bij jou? 
Als de liefde komt, en ik weet het zeker,  
mag ik dan bij jou?  
 

Mag ik dan bij jou schuilen,  
als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen, droog jij m’n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. 
Kom wanneer je wilt, ‘k hou een kamer voor je vrij. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Lied 
Weet je wat ik zingen wil:  
reik elkaar de hand, reik elkaar de hand 
Weet je wat ik zingen wil:  
reik elkaar steeds weer de hand. 
 

 Houden van elkaar, houden van elkaar,  
 elke dag, het hele jaar. 
 Houden van elkaar, houden van elkaar,  
 maak de vrede waar. 
 

Weet je wat ik zingen wil:  
luister naar elkaar, luister naar elkaar 
Weet je wat ik zingen wil:  
luister steeds weer naar elkaar. 
 

Weet je wat ik zingen wil:  
draag elkaars verdriet, draag elkaars verdriet 
Weet je wat ik zingen wil:  
draag steeds weer elkaars verdriet. 
 

Weet je wat ik zingen wil:  
deel elkaars geluk, deel elkaars geluk. 
Weet je wat ik zingen wil:  
deel steeds weer elkaars geluk. 



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 door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Communie 
 

 
Slotgebed 
Heer, onze God, 
Gij schudt ons wakker. 
Uw woord geeft de goede richting aan. 
Stimuleer ons 
om in deze adventsperiode 
ons hart en ons huis klaar te maken 
voor uw Boodschap van vrede en gerechtigheid  
voor elke mens, 
ook voor de armsten in onze wereld. 
Wij geloven in uw Naam: 
Ik-ben-er-voor-jou 
en in Jezus, God-met-ons. 
Amen. 
 

Om in stilte te lezen 
 
Mensen in armoede getuigen: 
 
‘Er staat een muur tussen arm en rijk. 
Wij zijn niemand, wij zijn een grote zero  
in de ogen van de anderen. 
En als je als mens niet meetelt, dan ben je  
gewoon uitgeschakeld uit de maatschappij. 
Dan sta je zonder erkenning, zonder stem. 
Dan ben je gewoon waardeloos. 
Dat betekent dat wij op alle domeinen ongelijk 
worden behandeld. 
Voor ons blijven de deuren gesloten. 
Rechten, dat is niet voor ons. 
Wij willen dat anderen ons leren begrijpen,  
om in de maatschappij aanvaard  
te kunnen worden. 
Want als we alleen blijven staan,  
geraken wij er niet uit. 
We hebben mensen nodig, die ons op een  
andere manier leren zien, ons respecteren. 
Mensen die naar ons luisteren  
en in ons geloven. 
Mensen die met ons willen meedoen.’ 
 

Lieve De Cleen 
In: Butagas, blauwe vuilzakken en ‘Du’  
van Peter Maffay. Uitgeverij Epo, 2015. 

Als mensen delen wat ze hebben, 
is er voor iedereen genoeg. 
Daarom vragen wij U, God: 
help ons solidair te zijn 
en ons bezit te herbekijken. 
 
De adventsboodschap wil ons hart raken, 
zodat wij, op onze weg naar Kerstmis 
niet verdwalen in eigenbelang. 
Daarom vragen wij U, God: 
help ons om tijd te nemen voor U, 
zodat onze woorden en daden 
bezield mogen worden door uw liefde. 
 
Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God, de Schepper van ons bestaan, 
die veel geduld heeft met ons menselijk falen, 
maar ons telkens nieuwe kansen biedt. 
 
Ik geloof in Jezus die tijd en liefde had  
voor armen en kansarmen 
en met een klein woord of gebaar 
hen nieuwe levenskansen gaf. 
 
Ik geloof in mensen  
die de klok in deze jachtige wereld  
even kunnen stil zetten 
en tijd maken voor elkaar. 
 
Ik geloof in mensen 
die bouwen aan een nieuwe wereld, 
en de moed niet opgeven  
om aan Gods schepping te werken. 
 
Ik geloof in de Geest die onze kracht is 
om mensen in beweging te brengen  
naar elkaar, over tijd en grenzen heen. 
 
Ik geloof in God 
die ons overvloed van het leven  
wil schenken 
in tijd en eeuwigheid.  
Amen. 
 

Offerande    
 
Gebed over de gaven 
Heer, 
als waakzame dienaars 
hebben wij uw tafel gedekt met brood en wijn. 
Maak ons beschikbaar en breekbaar 
als levend brood voor onze medemensen. 
Maak ons genietbaar als tintelende wijn 
voor hen die vreugde en vriendschap missen. 
Kom zo bij ons wonen, Heer, 
dan brengen wij uw Rijk van gerechtigheid en vrede 
iets dichterbij.  
Amen. 



Bidden bij brood en wijn van leven 
Wanneer zoals nu het leven verstilt, 
bladeren van de bomen zijn verdwenen, 
geen vogel die vrijuit zingt –  
wanneer zoals in deze dagen 
het leven inkeert in zichzelf en ingetogen rust, 
dan is het alsof wij niets anders kunnen 
dan ons oor bij U, onze God, te luisteren leggen. 
 
Wanneer zoals nu 
de nachten lengen en de dagen korten – 
wanneer zoals in deze tijd  
het licht verliest en de duisternis wint, 
dan is het alsof wij niets anders willen 
dan bij U, onze God, veilig te schuilen. 
 
Wanneer zoals nu 
de aarde geen vruchten geeft, 
de grond verhard van de kou – 
wanneer zoals in deze dagen 
bomen en struiken 
hun blad niet eens kunnen voeden en dragen, 
dan is het alsof wij diep beseffen 
dat wij uit U, onze God, gegeven leven. 
 
Wanneer zoals nu 
wij onderdak zoeken, 
mensen ontmoeten om ons thuis te voelen – 
wanneer zoals in deze tijd 
wij elkaar verwarmen 
en zingen en vertellen van het licht dat komt, 
dan is het alsof wij de naam ‘Jezus’  
wel moeten noemen. 
 
Hij die zonder voorbehoud op U vertrouwde 
en tot het uiterste aan mensen trouw is gebleven, 
die in al wat Hij zag uw hand bespeurde, 
overal uw adem voelde 
en het leven van ganser harte prees. 
Die gedreven en begeesterd 
lammen overeind heeft geholpen, 
in al wat Hij zei uw boventoon liet klinken, 
zelfs voor doven te horen, 
die brandde als een vuur en was als licht, 
zelfs voor blinden te zien, 
die door kwade naam en laster heen 
keek tot in het hart van de mens van goede wil 
en met hem aan tafel ging.    (…) 

Daarom, in zijn Naam 
keren wij ons tot U, God, 
en bidden wij voor alle mensen  
die ons ter harte gaan: 
hen van wie wij heel veel houden 
en ook hen van wie wij nog niet genoeg houden. 
Wij bidden ook voor hen 
die ons zijn voorgegaan van tijd naar eeuwigheid.   
(…) 
 

Voor ons allen vragen wij U: 
vorm en beweeg ons – steeds meer – 
aangevuurd door Jezus’ Geest: 
doe ons groeien in geloof, 
versterk onze hoop, 
verruim onze liefde, 
steek uw levenskracht in onze daden. 
 

Geef dan, God, 
dat wij die willen eten  
van hetzelfde brood uit uw hand, 
leven mogen naar uw Verbond 
en elkaar niet in de steek laten. 
Moge onze liefde toenemen 
in inzicht en fijngevoeligheid, 
om de weg te kunnen gaan 
die Jezus ons is voorgegaan. 
 

Onze Vader   
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven  
aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving  
maar verlos ons van het kwade, 
want van U is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Gebed om vrede en vredewens 
Jesaja, de profeet van lang geleden, 
werd ook geconfronteerd met geweld,  
onrechtvaardigheid, misdaad en oorlog. 
Toch voorspelde hij vrede voor alle volkeren. 
Die verwachting nemen wij over en bidden: 
 
Heer Jezus, 
Gij hebt ons opgeroepen tot verzoening,  
eenheid en vrede. 
Vorm ons om tot mensen van vrede 
en schenk ons eens uw eeuwige vrede. 
 

Die vrede van God zij altijd met u. 
 

Geven we die vrede ook door aan elkaar. 


