
"Naar U gaat mijn verlangen" 

Op zaterdag 28 november 2015 (gisteren dus)  

is een digitale adventsretraite van start gegaan. 

Elke retraite is een innerlijke reis. Zo ook deze retraite. 
Waarheen deze reis je zal leiden is nog niet bekend.  

Elke dag ontvang je een mail, die je uitnodigt om  
stil te worden: 5 minuutjes of langer, zoals je zelf wilt.  

Het is heel goed mogelijk dat je wordt verrast  

of aangemoedigd, uitgedaagd of geprikkeld  
door wat je ontvangt.  

Door je gebed vol te houden met een open geest  
en een groot hart, kom je tot innerlijke rust.  

God is een God van vertroosting.  

Hij wacht op het moment waarop Hij je  
zijn genade kan laten voelen.  

Inschrijven kan door je emailadres op te geven  
op volgende website: www.ignatiaansbidden.org. 

Je kan ook stil worden bij de kalender van 

Welzijnszorg. De teksten, getuigenissen,  

dagboekfragmenten van Robby, foto’s  
en doordenkers van de adventskalender  

helpen ons op weg.  
Achteraan te vinden aan € 2,- 

En voor de kinderen is er ook nog een  

andere kalender, om elke dag iets te kunnen doen 

in voorbereiding naar Kerstmis. 
Ook deze kalender vind je achteraan aan € 3,- 

ADVENT 2015: 'Een toekomst zonder armoede'. 

Zondag 06 december: 'Het pad recht maken' 

Zondag 13 december: 'Laat uw handen niet verslappen' 

- In samenwerking met Heilig-Hartschool (en koor) 

  en vormelingen 

- Omhaling tvv Welzijnszorg 

- Soep op de stoep: soep in de kerk aan een vrije bijdrage 

  tvv Welzijnzorg nationaal. Door samenwerking met  

  de Azalee, wordt de soep normaal dit jaar gemaakt in en     

  door de keuken van de Variant. We bekijken nog of wij 

  al dan niet groenten leveren. 

Zondag 20 december: 'God komt bij ons wonen'. 

Donderdag 24 december: 

24u: Kerstnachtviering met Sint-Ceciliakoor. 

Vrijdag 25 december: 

10u30: Kerstviering met jongerenkoor Mozaïek. 

Dekenale gebedsviering met en rond de  

Heilige Nicolaas: vrijdag 04 december om 19u 
in de Nicolaaskerk. 

Het koor Sint-Cecilia 
ondersteunt deze  

viering jeugdig-

muzikaal.  

Lied  
Hoeveel mijlen nog te reizen?  
Welke wegen nog te gaan? 
Welke ster zal ons wijzen 
naar dat land waar geen grenzen bestaan. 

't Is de droom van alle eeuwen. 
De aarde nieuw de mensen vrij. 
Maar geen huilen of schreeuwen 
bracht die wereld een stap dichterbij. 

Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht. 
Geef ons vrede, waarop de schepping wacht. 

'k Zie Uw rijk in al die dromen. 
'k Zie Uw licht in elke traan. 
En ik bid: Uw rijk kome. 
Dat op aarde Uw wil wordt gedaan. 

Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht. 
Geef ons vrede, waarop de schepping wacht. 
Dona nobis pacem 
Dona dona nobis pacem 

Elke vezel van ons leven. 
Ieder ding en elke daad. 
Leer ons alles te geven 
tot er nergens meer onrecht bestaat. 

Geef ons vrede… 
Dona nobis pacem… 

Welkom 
Op deze eerste  zondag van de Advent beginnen 
we een nieuw kerkelijk jaar. We gaan op weg naar 
Kerstmis. Bij deze gelegenheid hebben we enkele 
bijzondere gasten in de viering. Het koor Mozaïek 
komt zingen. Jasper is hier met zijn familie, want 
hij wordt gedoopt. En de kinderen die volgend 
voorjaar hun eerste communie willen doen, komen 
ons vertellen dat ze vrienden van Jezus willen zijn. 

Een kind verwachten, dromen, een naam geven, ... 

Een eerste kaars van nabijheid 
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 … 

Eerste zondag van de Advent - 
c 29 november 2015 

Dromen
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Gebed  
God, onze Vader, 
wij willen ons voorbereiden  
op de komst van uw Zoon Jezus.  
Wij danken U omdat Hij net als deze kaars  
Licht wil zijn voor alle kinderen en volwassenen. 
En net als het groen van de adventskrans,  
wil Hij een teken van hoop zijn voor ieder van ons. 
Wij danken U omdat de komst van Jezus 
een teken is van uw liefde voor elke mens.  
Moge uw Zoon ons voorbeeld en onze kracht zijn. 
Amen. 
 

Inleiding op de lezingen 
Er gebeuren soms vreemde dingen in de wereld,  
die mensen bang en onzeker maken. Dat was ook al het 

geval in de tijd van Paulus. Daarom geeft hij de  

christenen een goede raad: als ze leven zoals Jezus het 
geleerd heeft, dan hoeven ze niet bang te zijn.  

Jezus komt om alle mensen gelukkig te maken. 
 

Eerste lezing 1 Tessalonicenzen 3, 12 - 4, 2 
 

Een moment voor de kinderen 
 

Lied 
Als de mensen zouden houden 
van de mensen rondom hen 
zou de wereld toch heel sterk veranderen. 
Houden van elkaar, houden van elkaar… 
 

Evangelie    Lucas 21, 5-7.26-28 
  

Doopsel van Jasper 
 

- Belofte van de ouders 
- Belofte van meter en peter 
- Belofte van de gemeenschap   
       handoplegging 
 

- Geloofsbelijdenis  
 

Ik geloof in God die er voor ons is,  
die altijd luistert en ons in liefde nabij is. 
 

Ik geloof in Jezus,  
die met ons mens is geworden,  
die niemand in de kou liet staan,  
die oog en hart had voor kleine mensen. 
 

Ik geloof in de Geest die ons bezielt,  
die rusteloos speurt naar vrede en gerechtigheid,  
die Geest die alles nieuw maakt. 
 

Ik geloof in de Kerk,  
een mensengemeenschap die Gods droom begrijpt 
en probeert ernaar te leven, 
om zo mee te bouwen aan een betere toekomst. 
Ik geloof dat de weg van Jezus 
een weg is die leidt naar het leven  
over de dood heen. Amen. 

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. 
 
Slotgebed 
Uw Woord daagt ons uit, God,  
om, in een wereld op zoek naar vrede,  
mensen van het Licht te worden. 
Blijf ons verwarmen met uw genegenheid  
opdat wij die op onze beurt zouden uitstralen  
naar onze kinderen 
en naar alle mensen in nood. 
Help ons om uw vrede en uw menslievendheid 
door het geven in onze wereld. 
Amen.  
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
 

      ADVENTSACTIE: een kerstcadeau  

         voor ieder! 
 

      

      Ook dit jaar willen we mensen die 

het financieel erg moeilijk hebben een cadeau bezorgen: 
achteraan aan de droogmolen hangen briefjes waarop  

u de samenstelling van een gezin vindt, met leeftijden. 
Als u mee wilt helpen, neem dan zo'n briefje mee en 

zorg voor een cadeau voor die persoon of het gezin. 

We vragen alleen om géén alcohol in het pak te steken. 
 

Het cadeau kan u de komende (zon)dagen meebrengen 
of afgeven op de pastorij, graag ten laatste zondag  

20 december 2015. Noteer zeker ook duidelijk het getal 
op het pakket. Zo weten de vrijwilligers aan wie zij het 

mogen bezorgen. 
Heéél veel dank om er mee voor te zorgen dat het voor 

veel mensen een feestelijk gebeuren kan zijn. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeden  
Bidden wij voor alle kinderen: 
dat wij hen hoop kunnen geven op een wereld 
waar het goed is om te leven. 
 

Kom bij ons, o Heer, kom bij ons, 
o Heer, kom bij ons. 
 
Voor kinderen  
die hun eerste communie willen doen: 
dat zij door ouders en leerkrachten geholpen worden 
om Jezus te leren kennen 
en op te groeien als vrienden van Jezus. 
Kom bij ons, o Heer, ... 
 

Voor gezinnen die in armoede leven: 
dat wij hen hoop kunnen geven 
op een meer rechtvaardige samenleving. 
Kom bij ons, o Heer, … 
 

Bidden wij even in de stilte van ons hart 
voor onze eigen vragen en intenties ... 
Kom bij ons, o Heer, ... 
 
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 Zijn boodschap waar. 

Om in stilte te lezen 
Elke dag wordt wat korter. 
Elke dag wordt het een beetje donkerder. 
Elke dag een beetje meer nacht. 
 

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 Hem een thuis te geven. 
 

Als je merkt 
dat duisternis en kilte 
ook in en rond mensen voelbaar zijn, 
wordt het verlangen groot  
naar ‘anders’ en ‘beter’. 
Wacht niet af. 
 

Als je warmte uitstraalt, 
langzaam weer mens wordt, 
meer mens met de ongeziene mens, 
dan is er groeiend licht, 
dan is er hoop, 
dan wordt het Advent… 

- Doopsel met water 
- Zalving met chrisma 
- Aansteken van de doopkaars 
 

Lied 
En zoekend naar mijn woorden.  
Je had het vast gezien. 
“Wat ik je wilde vragen?”  
een and’re keer misschien. 
Blijf heel even want ik kan niet zonder jou. 
Hou me vast en zeg me dat het goed zal gaan. 
Ga niet weg, blijf bij mij. 
‘k Zie je graag, hou van mij. 
 

Wat kan er nog gebeuren?  
Het wachten duurt zo lang. 
Ik zoek weer naar mijn woorden.  
Het wachten maakt mij bang. 
Blijf heel even want ik kan niet zonder jou. 
Hou me vast en zeg domweg: “Ik hou van jou” 
Ga niet weg, blijf bij mij. 
‘k Zie je graag, hou van mij. 
 

De kinderen die hun eerste communie willen 
doen, geven hun naam op 
 

Offerande    
Wij komen samen 
rondom de tafel van de Heer. 
Wij komen samen 
om Hem te danken telkens weer. 
 

Wij bidden samen 
voor alle kind’ren groot en klein. 
Wij bidden samen 
omdat we Jezus-vrienden zijn. 
 

Wij horen samen 
omdat we houden van elkaar. 
Wij horen samen 
omdat we leven voor elkaar. 
 

Wij zingen samen 
telkens opnieuw de vreugde uit. 
Wij zingen samen 
en zorgen voor een nieuw geluid. 
 

Gebed over de gaven 
In dit brood en deze beker, Heer, 
bieden wij U aan 
al wat wij hebben, al wat wij zijn. 
Zegen ons mensenbestaan  
tot een vreugde voor uw naam 
en tot een zegen voor deze wereld. Amen. 
 

 
 
 
 
 



Bidden bij brood en wijn van leven 
Met recht en reden, God, 
spreken wij onze dank uit, 
hier en nu, overal en altijd, 
omdat Gij ons met de woorden 
van uw profeten en evangelisten 
uitzicht hebt geboden op een wereld, 
beschenen door uw Licht: 
de aarde vol van waarheid en vrede, 
de hemel waaruit gerechtigheid neerziet. 
 

Zo hebt Gij in ons bestaan 
grote verwachtingen gewekt: 
troost voor degenen die treuren, 
genezing voor degenen die lijden,  
ontferming, genade en vergeving 
voor allen die zich tot U keren. 
 

Daarom, o God, 
zien wij uit naar uw komst in onze wereld, 
en samen met allen die vol vertrouwen 
nieuw leven verwachten 
verheffen ook wij onze stem: 
 

Heilig, heilig, heilig … 
 

Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst 
ons leven met uw Naam heeft verbonden 
en met al wat daarin besloten ligt 
aan mededogen, liefde en genade, 
die in allergrootste nederigheid 
aan uw rijk gestalte heeft gegeven, 
die zijn hart heeft geopend 
voor vermoeide, machteloze mensen, 
die de kleinen niet geminacht 
en de geringen niet vergeten heeft. 
 

De avond vóór zijn dood 
heeft Hij zijn liefde met ons bezegeld ... 
 

Wek op uw kracht, o Heer, en kom, 
verlos al degenen die leven 
in duisternis, angst en verschrikking. 
 

Zend, zo bidden wij, uw heilige Geest 
over deze tekenen van brood en wijn 
en over heel onze gemeenschap, 
dat hiermee in ons groeien mag 
de vaste hoop op een toekomst 
die niemand ons kan ontnemen. 
 

Samen met alle mensen 
die wij aan U opdragen, 
hen met wie wij vreugde beleven 
en hen over wie wij zorgen hebben, 
samen ook, lieve God, met onze doden, 
die wij uit handen hebben moeten geven 
en die wij voor U en elkaar gedenken …..,  
en samen met alle geloofsgetuigen 
die onze gidsen zijn geweest 
op weg naar het land van belofte. 

Zo, verenigd met al uw mensen  
in de hemel en op aarde, 
loven wij, God van liefde, uw naam, 
zegenen wij, God van genade, uw glorie 
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw, 
door Hem en met Hem en in Hem, 
Jezus Christus, onze Heer, 
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk. Amen. 
 

Onze Vader    
 

Gebed om vrede en vredewens 
Bidden wij even in stilte om vrede dichtbij en veraf. 
 

Als wij aan Gods vrede gestalte geven, 
elkaar in lief en leed vasthouden, 
troosten en bemoedigen, 
kan in ons het Kind geboren worden, 
met zijn Boodschap van vrede voor alle mensen.  
 

 Die vrede zij altijd met u. 
  Geven we die vrede ook door aan elkaar. 
 

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 
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. 


