
Advent 2014 
 
 Onderteken de petitie om het sociale onrecht  

in ons land tegen te gaan.  

 Koop een adventskalenders van Welzijnszorg  

om elke dag stil te staan bij  wat armoede  

voor mensen betekent: € 1,5. 
 Er zijn ook kalenders voor kinderen, met leuke  

opdrachten, te koop aan € 3,-. 

 Tentoonstelling: werken van Maarten Miechielssens, 

te bekijken in aansluiting op de vieringen. 

 Dinsdag 02 december om 20.00u: 

Spiritualiteitsavond in Heilige Familiekerk met  
Mgr. Kockerols, hulpbisschop in Brussel:  

"De toekomst van de kerk in onze hoofdstad". 
Gratis inkom. 

 Donderdag 11 december om 19u45: parochieraad  

in Ons Huis: bedoeld voor álle geïnteresseerden  

 Viering in samenwerking met Heilig-Hartschool 

en vormelingen: zondag 14 december. 
 Soep op de stoep (in de kerk) -actie:  

na de viering van zondag 14 december. 

We maken samen soep in Ons Huis op zaterdag  

13 december in de voormiddag.  
          Kom jij ook helpen aub? 

 Een kerstcadeautje voor de mensen van 

welzijnsschakels: de actie gaat terug van start: 
briefjes mee te nemen vanaf 30/11, 

het cadeau graag meebrengen tegen 21/12. 

 Twee kerstconcerten in onze kerk: 

- zondag 14 december om 16 u: kamerkoor  
  Terpander en Euterpe Baroque Consort,  

  met kerstcantates van Buxtehude, Brügel en Schutz. 
Kaarten aan € 16,- bij 0472 446 386. 

 - donderdag 18 december om 20 u: 

    Arc Sonora en Vocapella Limburg. 
Kaarten aan € 12,- bij 0486 46 66 05. 

 
Een zinvolle adventstijd toegewenst! 

 

 

Lied   

Tijd voor de kinderen 
De eerste vlam op de adventskrans 
wil het begin van een nieuwe toekomst inluiden. 
 
Welkom 
Welkom in een nieuw kerkelijk jaar. 
We verwelkomen in het bijzonder de meisjes en 
jongens die op 14 mei 2015 hun eerste communie 
willen doen en hun ouders. 
Ze zingen zoals elke morgen in de klas: 
 
Dank U, voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor deze nieuwe dag, 
dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag.  
 
Bidden om Gods nabijheid 
God, Gij ziet ons en Gij kent ons bij onze naam, 
Gij staat bij en naast ons: 
maak ons wakker en open onze ogen. 
 
Gij draagt en Gij bemint ons, 
Gij blijft ons nabij: 
maak ons wakker en open onze handen. 

 

 
 
 
 

Wees waakzaam,  
uw God is op komst. 
Getuig van het Licht  

want God wil bij mensen wonen. 
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God, Licht in ons bestaan, 
kracht die ons leven doet, 
maak ons wakker  
en open ons hart voor uw komst. 
 
Gebed  
God, onze Vader, 
blijf met uw Licht in ons aanwezig, 
opdat wij zouden leven met een waakzaam hart. 
Open onze ogen  
voor wat kwetsbaar is en gebroken, 
voor wie ziek is en ontheemd. 
Wek in ons het verlangen naar de komst 
van uw Zoon en onze Broeder.  
Moge dit verlangen groeien, 
dag na dag, week na week. 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 aangemaand om 
waakzaam te zijn, want de Heer komt onverwachts. 
 

Eerste lezing Jes. 63, 16b-17.19; 64, 3b-7 

 
Lied 
Kleuren, kleuren, allemaal kleuren, 
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw. 
God bedacht die prachtige kleuren, 
anders was alles zo grijs en grauw. 
 
Rood met geel wordt oranje, 
blauw met geel wordt groen, 
ja, met kleuren kun je  
heel veel dingen doen.  
Kleur een leuke kleurplaat,  
maak een schilderij, 
kneed een prachtig beeld met mooie kleuren klei. 
Kleuren, kleuren … 

 
Alles wat God gemaakt heeft  
is door Hem gekleurd 
en door al die kleuren  
word je opgefleurd  
zon en regen samen  
kijk dan eens omhoog  
en zie al die kleuren  
in de regenboog 
Kleuren, kleuren … 
 
Evangelie     Mc. 13, 33-37 
 

Homilie 
De kinderen die hun eerste communie willen doen, 
zeggen hun naam en vertellen aan de  
gemeenschap dat ze vrienden van Jezus willen zijn. 
 

Slotgebed 
Levende God, 
doe ons opstaan en wandelen in uw Licht 
om waakzaam te zijn 
de dag te begroeten waarop Hij verschijnt 
die uw Belofte van vrede is 
in levenden lijve: 
Jezus, Zoon van de mensen, 
onze Leidsman ten leven, 
vandaag en alle dagen die komen. Amen. 
 
Lied 
Iedereen is anders, niemand is als jij. 
Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij. 
Iedereen is anders, dat is nu eenmaal zo. 
Iedereen is anders, dat is zo. 
 

Je bent misschien wat eigenzinnig, 
alleen jouw manier is goed. 
Maar jij moet goed begrijpen 
Dat iemand anders het anders doet. Want… 
 

Iedereen is anders… 
 

God heeft ieder mens geschapen, 
bijzonder en heel speciaal. 
Met een uniek karakter 
en zo verschillen we allemaal.  
 

Iedereen is anders… 
 

Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 

Kijk je ook nog eens op de achterzijde van dit blaadje? 

Neem mee om thuis te bidden 
 

Een bijbelblaadje 
 

met  
een bijbeltekst, 
een bezinning, 

een gebed. 
 

Een goed idee 
voor de Advent. 

 
Je vindt de blaadjes 

achteraan in de kerk. 
 

In het Licht 
van Gods Woord 



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 
Voor de zieken, voor de armen,  
voor de mensen met verdriet. 
Voor het kind dat blijft proberen 
maar toch denkt:  het lukt me niet. 
Voor de zwerver die moet zwerven 
en geen plek heeft waar hij hoort, 
is er altijd nog die Ene 
en die roept: “Kom maar aan boord.” 
 
Kom aan boord, 
ook voor jou is er een plekje 
waar je hoort. 
Laat de hoop niet langer varen. 
Kom aan boord, 
sta niet doelloos aan de kant, 
want er is een hart vol liefde: 
pak die uitgestoken hand. 
 
Voor het meisje dat blijft denken: 
alles gaat bij mij steeds mis. 
Voor de jongen die al vaker 
uit de boot gevallen is. 
Voor het kindje dat nog nooit 
van trouw of liefde heeft gehoord, 
is er altijd nog die Ene 
en die roept: “Kom maar aan boord” 
 
Kom aan boord, … 

Om in stilte te lezen 
 

Het evangelie roept ons op  
om waakzaam te zijn 

op de aanwezigheid van God 
in ons leven, in onze wereld. 

Zijn droom mag de onze worden: 
een droom van liefde en recht, 

van vrede en geluk voor alle mensen. 
 

In deze adventstijd wordt ons gevraagd 
om oog te hebben voor de komst 

van God midden onder ons. 
Hij verschijnt voor ons  
als een weerloze mens, 

als een kind van mensen. 
Hij is te vinden  

in de kleine, de machteloze, 
kortom in ieder van ons. 

Voorbeden   
Bidden we voor professionelen en vrijwilligers 
die zich met hart en ziel ten dienste stellen van 
mensen die het moeilijk hebben  
in onze samenleving. 
 
God kent ons vanaf het begin,  
helemaal van buiten en van binnenin 
Hij draagt onze zorgen en al ons verdriet.  
Hij vraagt ons:  
“Wees waakzaam, ‘k vergeet je echt niet.” 
 
Dat wij waakzaam blijven en niet indommelen. 
Dat wij in deze tijden van crisis wakker genoeg zijn,  
zodat de droom van het Rijk Gods  
als een licht van hoop blijft branden. 
 
God kent ons … 
 
Bidden wij voor de kinderen die hun eerste  
communie willen doen, voor het gezin waarin zij 
opgroeien en voor de klas waar zij school lopen, 
dat Gods Liefde voor hen zichtbaar mag zijn, 
zodat zij echte vrienden van Jezus worden. 
 
God kent ons ... 
 

Voor onze gemeenschap hier vandaag bijeen, 
dat wij steeds voor ogen houden waar het  
om te doen is: de Liefde van God voor alle mensen. 
 
God kent ons ... 
 
Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in de Geest van leven en liefde,  
ver aan mij vooraf, ver aan mij vooruit,  
maar ook in mij aanwezig. 
Ik noem Hem God  
of ook al eens de Schepper van mijn leven. 
 

Ik geloof in mensen, gedreven door de Geest,  
die mij vóórleven wat leven betekent  
en wat liefde vermag. 
Daarom geloof ik in Jezus  
en in zoveel anderen die leven zoals Hij. 
 

Ik geloof in de gemeenschap van de Geest:  
mensen die zich samen oefenen  
in recht doen en vrede stichten,  
in breken en delen. 
 

Ik geloof in het goede,  
dat wij nu eens verbergen  
en dan weer openbaren. 
Ik geloof dat het goede het kwade  
zal overleven, 
en dat niet aan de dood  
maar aan het leven en de liefde  
het laatste woord toekomt. Amen.  



Offerande    
Dank u wel voor de sterren en de maan. 
Dank u wel voor het groeien van het graan. 
Dank u wel voor de dieren in de wei. 
Dank u wel dat U steeds weer zorgt voor mij. 
 
Dank u wel voor de bloemen in het gras. 
Dank u wel voor de vissen in de plas. 
Dank u wel voor de bossen en de hei. 
Dank u wel dat U steeds weer zorgt voor mij. 
 
Dank u wel voor de wolken en de wind. 
Dank u wel voor elk mens, voor ieder kind. 
Dank u wel  want U bent zo heel dichtbij. 
Dank u wel dat U steeds weer zorgt voor mij. 
 
Gebed over de gaven 
God, onze Heer,  
als waakzame dienaars 
hebben wij uw tafel gedekt met brood en wijn. 
maak ons beschikbaar en breekbaar  
als levend brood. 
Maak ons genietbaar als tintelende wijn  
voor hen die vreugde en vriendschap missen. 
Kom onder ons, en groei zienderogen  
in ons midden en in onze wereld. 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 kunnen voeden en kunnen 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 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 mensen van goede wil 
en met hen aan tafel ging, 
zoals die laatste avond van zijn leven (…) 
 
In de schaduw van zijn verhaal 
willen we doen wat Hij heeft gedaan: 
brood delen, op zoek naar zijn weg, 
want zo worden wij zijn lichaam. 
 
Daarom, in zijn Naam, keren wij in onszelf, 
laten wij het kwade onze rug zien 
en willen wij doen wat goed is. 
Daarom sluiten wij onze ogen 
om te horen wie ons aanspreekt.  
 
Daarom, in zijn Naam, keren wij ons tot U,  
en bidden wij voor alle mensen  
die ons ter harte gaan:  
hen van wie wij heel veel houden 
en ook hen van wie wij niet genoeg houden. 
Wij bidden ook voor hen die ons zijn  
voorgegaan van tijd naar eeuwigheid.  (…) 
 
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    
 
Gebed om vrede en vredewens 
Heer Jezus, zegen dit uur en al onze dagen  
met uw vrede en vreugde. 
Geef dat wij die mogen delen 
met allen die wij ontmoeten, 
met allen met wie wij verbonden zijn. 
Verdrijf alle duisternis uit ons hart 
en vervul ons met uw vrede . 
Gij zijt onze vrede geworden, voorgoed. Amen. 
  

De vrede van Christus zij altijd met U. 
En wensen wij elkaar Gods vrede en vreugde toe. 


