
 

 

Slotgebed 

God, 

Gij trekt een spoor van licht 

waarin een nieuwe wereld zich aftekent. 

Schenk ons vertrouwen  

in het goede en in het leven, 

opdat wij liefhebben, recht doen, vrede maken. 

Amen. 

 

Zending en zegen 

 

 

 

 

 

Bouw mee aan deze virtuele wolkenkrabber!  

Met jouw stem stapt Welzijnszorg straks naar 

de bevoegde minister. Teken de petitie: 

https://onbetaalbaar.welzijnszorg.be 

 

 

 

Zorg jij ook voor een kerstcadeau voor hen  

die het financieel moeilijk in onze buurt? 

Ga dan naar de website: 

https://sintjozeftereken.be 

Daar kan je zelf kiezen  

voor welk gezin 

jij dit jaar wil zorgen.  

 

Kan je dit niet langs deze weg:  

je mag Bea bellen: 0485 35 86 63. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrede met orgel 

 

Welkom 

... 

In de advent zien we uit naar Jezus, 

het licht in ons leven, het licht voor de wereld. 

Vier weken lang zien we uit naar zijn warm licht 

voor alle mensen, 

zeker voor hen die het moeilijk hebben 

in onze samenleving. 

Voor hen branden in onze straten  

kleine vlammetjes van hoop en solidariteit. 
 

Met het aansteken van de kaarsen  

op onze adventskrans 

drukken we daarbij ons verlangen uit  

dat het solidaire licht mag groeien 

samen met onze verbondenheid met God. 

Tot ieder mens kan thuiskomen  

in een goede en veilige woning. 
 

We ontsteken de kaarsen. Als u een  

adventskrans hebt staan, nodigen wij u uit  

om dit ook nu te doen.  
 

Jezus, U bent het licht in ons leven, 
laat nimmer toe dat het duister  
tot mij spreekt. 
Jezus, u bent het licht in ons leven. 
Open mij voor uw liefde, o Heer ! 
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Daarom bidden wij: 

God, Gij ziet de wereld aan, 

Gij laat het licht de duisternis keren. 

Gij brengt uw liefde aan het licht 

en raakt ons met de warmte  

van uw aanwezigheid. 

Streel het gezicht van mensen  

zodat wij elkaar zien staan in nieuw licht  

Laat vrede en vriendschap  

oplaaien in onze wereld  

als een schitterend weerlicht  

van uw mensenliefde. 

God, Gij ziet de wereld aan  

en laat het licht de duisternis keren. Amen. 

 

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

Bidden wij om Gods barmhartige  

aanwezigheid 

Heer en Vriend Jezus, U roept ons op: 

kies voor gerechtigheid,  

leef zorgzaam voor mens en planeet. 

Gij ziet ook hoe mensen in armoede  

vaak vergeten worden 

en onze aarde bedreigd wordt in haar leefbaarheid. 

U die ons aanstoot tot liefde voor gerechtigheid: 

blijf ons wakker schudden, 

roep ons tot ommekeer, 

blijf op onze deur kloppen, 

opdat wij werk maken van solidariteit. 

Ontferm U hier over ieder van ons. 

 

Heb oog voor ons, God,  

Gij die ons steeds barmhartig nabij zijt. 

Vergeef en zend ons op wegen  

van nieuw en eeuwig leven. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
Vanuit onmacht en schuldbesef bidt Jesaja,  

namens het volk, tot God om ontferming.  

Gods trouw is immers sterker  

dan de ontrouw van mensen. 

In de evangelielezing worden wij opgeroepen 

om waakzaam te zijn,  

om alert te zijn voor de mens die een beroep op  

ons doen. Dan komt God ons tegemoet. 

 

Lezing  Jesaja 63, 16b-17. 19b; 64, 3b-7 

 

Orgel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer waarderen al wat klaar is, 
leer bewond'ren al wat waar is, 
leer te danken met een lach. 
Blijf waarachtig in je denken, 
blijf aan zwakken aandacht schenken, 
blijf zachtmoedig in je doen. 
 
Durf te dienen alle dagen, 
durf de last met and'ren dragen, 
durf te luist'ren met je hart. 
Laat de Heer jouw weg verlichten, 
laat zijn boodschap jou berichten 
dat zijn komst, jouw toekomst is. 
 

 

 

 

Ze zijn onbetaalbaar, 

zij die achter regels en wetten 

de mens zien, ook de sukkelende, 

zij die begrip opbrengen voor hen 

die zich de derde keer stoten, 

zij die willen geloven dat mensen 

op hun manier echt hun best 

doen. 

 

Ze zijn onbetaalbaar 

zij die met open ogen leven 

en met een open hart, 

die weten  

dat zelfs rechtvaardige wetten 

mensen niet altijd tot hun recht laten komen. 

 

Ze zijn onbetaalbaar 

zij die met vreugde gerechtigheid beoefenen. 

God zal hen tegemoetkomen. 



ons geleerd heeft, 

dat wij vervuld worden van zijn liefde. 

 

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. 
 

Onze Vader 

Bidden wij met onze handen open, 

als teken van verbondenheid met allen 

die ons gebed nodig hebben. 

 

Vredeswens 

Ik draag dit gebed van vrede op 

aan alle mensen die worden vergeten, 

die niet worden genoemd 

omdat ze leven aan de rand  

van onze maatschappij. 

 

Ik draag dit gebed van vrede op 

aan alle mensen die het moeilijk hebben  

en weinig toekomst zien, 

aan alle mensen die niet meer kunnen hopen  

op een veilige en goede thuis. 

 

Ik draag dit gebed van vrede op aan U, God, 

niet als bewijs van eigen vroomheid 

maar omdat ik niet anders kan 

dan bidden tot U, 

uit naam van al die mensen  

die zelf geen woorden vinden. Amen. 

 
Communie 

Om in stilte te lezen  Kris Buckinx, april 2020 

ONBETAALBAAR 

Ze zijn onbetaalbaar, 

zij die een neus hebben 

voor de kleine noden van hun buren, 

zij die maar een half woord 

nodig hebben om te verstaan, 

zij die altijd iets extra in de ijskast hebben 

voor een plotse gast. 

 

Ze zijn onbetaalbaar, 

zij die steeds weer 

de vinger op de open wonde leggen, 

zij die geduld opbrengen 

voor altijd weer dezelfde vragen, 

zij die tegen beter weten in 

toch maar opnieuw beginnen. 

 

 

Een moment voor de kinderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deze deurhanger is voor kinderen om af te  

tellen naar Kerstmis. Er is ook een deurhanger 

die volwassenen wekelijks oproept om op te 

komen tegen armoede. Zie:  

https://sintjozeftereken.be 
 

Evangelie  Marcus 13, 33-37 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Bidden wij om een waakzaam en wakker hart 

dat wij God herkennen  

in het gelaat van de ander, 

vooral van hen die arm en kwetsbaar  

door het leven gaan. 

 

Bidden wij om een luisterend en meelevend hart, 

dat open staat voor de zorgen  

en de vragen van medemensen. 

Laat komen, Hij die komen zal … 
 
Bidden wij om een gelovig en hoopvol hart 

waarin plaats is voor een bijbels woord 

en een uitzien naar Jezus, midden onder ons. 

Laat komen, Hij die komen zal … 
 
Bidden wij om met een blij en warm hart 

gerechtigheid te beoefenen doorheen onze inzet 

voor een huis en een thuis voor iedereen. 

Laat komen, Hij die komen zal … 
 

Bidden wij voor wat er leeft en gebeurt  

in onze geloofsgemeenschappen  

die samen één parochie vormen, 

in onze samenleving, die blijft zoeken  

naar tekenen van warmte en verbondenheid, 

op weg naar de warmste week. 

Laat komen, Hij die komen zal … 

https://sintjozeftereken.be


Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in Hem 

die geen andere naam heeft dan 

IK-ZAL-ER-ZIJN-VOOR-JOU, 

Jahwe, God van mensen. 

Die ons uitnodigt om voor elkaar 

licht te zijn en hoop, 

sterkte en warmte, troost en toeverlaat. 

 

Ik geloof in de tekenen die Hij ons geeft: 

profeten die spreken en armen die opstaan, 

kleinen die groot worden genoemd 

en mensen die kiezen voor elkaar. 

 

Ik geloof in zijn teken bij uitstek, 

Jezus, zoon van mensen, 

gezalfde van God en vreugdebode, 

kwetsbaar als ieder mens 

maar trouw in de liefde, 

tot in het uur van zijn dood. 

 

Ik geloof in het werken van zijn Geest 

die waait waarheen Hij wil. 

Die ons in beweging brengt 

en ons bemoedigt wanneer wij twijfelen, 

die vuur en kracht is, 

nieuwe toekomst en leven voor allen. 

 

Offerande  

 

Gebed over de gaven 

God, als waakzame mensen 

hebben wij de tafel gedekt met brood en wijn. 

Gij komt ons tegemoet, 

zegen deze gaven tot voedsel voor onderweg 

en maakt ons samenzijn  

tot een hernieuwd begin 

van gerechtigheid in overvloed. 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. 

 

Hoe moeten wij U danken, Vader, 

voor het geluk dat ons geopenbaard werd 

in Jezus, uw Zoon. 

Met Hem willen wij U danken 

dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt 

aan de kleinen en de eenvoudigen. 

Met Hem willen wij U danken 

dat Gij voor ons toekomst opent 

en ons leven, hoop en uitzicht geeft. 

Daarom loven en prijzen wij U 

en noemen U: 

 

Barmhartige Vader, 

wij danken U voor Jezus Christus, 

die één van ons geworden is. 

 

Na zijn dood  

hebben zijn leerlingen erkend  
dat zijn Geest aanwezig is 

overal waar liefde woont, 

overal waar mensen  

in elkaar durven geloven, 

overal waar mensen vergeving schenken 

en elkaar de hand reiken. 

 

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging 

als zij met elkaar dezelfde weg gingen. 

Zij hebben Hem herkend, Vader, 

bij het breken van het brood 

toen zij maaltijd hielden 

om Jezus' liefde onder elkaar levend te houden. 

(…) 

 

Als wij dan eten van dit Brood  
en drinken uit deze Beker, 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 
 

Trouw aan Jezus' woord, Vader, 

breken wij hier dit Brood en danken U voor deze 

Beker. Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voor-

geleefd en maken zijn voorbeeld tot het onze. 

 

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn 

voorgegaan (…). 

Zij leven in onze gedachten, 

en zijn levend bij U. 

 

Laat uw Geest rusten op deze gaven. 

Dat deze symbolen ons spreken  

van Jezus' dood die tot leven wekt, 

dat wij openstaan voor alles wat Hij  


