
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 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 wortelen 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. 

Zaterdag 10 december maken we soep. 

Vanaf 9u30 in de keuken  
van Ons Huis.  

Is er nog iemand die uien  
of wortelen kan leveren?  

Wie graag helpt om 

groenten te snijden:  
héél welkom! 

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 en  

leggen daarom 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 rondvraag. Ieder van u is van harte welkom! 

 
Lied   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

Advent is dromen dat Jezus zal komen,  
dromen als 't moet dat Hij komt voorgoed!  
Advent is dromen dat Jezus zal komen.  
Niet als een kind en niet in een kribbe,  
maar als een vredevorst hier in ons midden.  
Dan is er nergens verdriet meer of pijn,  
dan zal het altijd kerstfeest zijn. 
 
De tweede adventskaars wordt aangestoken 
 
Welkom 
Vandaag komen de kinderen die volgend jaar hun 
eerste communie zullen doen voor het eerst kennis 
maken met onze geloofsgemeenschap.  

2e  zondag van de Advent - a 
4 december 2016 

Licht voor een nieuwe wereld 

http://www.ignatiaansbidden.org


Zij zullen ons vertellen dat zij vrienden van Jezus 
willen zijn. 
Dat zijn wij toch ook? Daarom zijn we hier. 
 
Bidden om Gods nabijheid  
God, 
wij zijn op zoek naar mensen  
die ons de weg kunnen wijzen, 
iemand als Johannes de Doper, 
die zegt “keer je leven om”. 
Help ons om ons leven om te keren, 
zeker wanneer het gebouwd is op het zand  
van het elk-voor-zich, 
waar kleine mensen niet worden gezien, 
waar zij opgesloten worden in uitzichtloosheid. 
Help ons om klaar te zijn  
voor de komst van Jezus, 
toon ons de goede richting,  
de rechte paden van gerechtigheid en liefde. 
Ontsteek daartoe het licht  
dat ons naar Kerstmis brengt.  
 
Gebed  
Heer, onze God,  
Johannes riep de mensen wakker,  
riep hen op tot bekering. 
Moge zijn woord ook ons raken  
en ons weghalen uit onze onverschilligheid. 
Open onze oren en ons hart  
voor elk profetisch woord dat ons oproept 
om bij te dragen tot de groei  
van uw Rijk in deze wereld,  
uw Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
‘Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk’ 
schreef Dorothee Sölle. Dat geldt ook vandaag. 
Daarom lezen we in deze viering het mooie visi-
oen van de profeet Jesaja. En Johannes de doper 
wijst ons de weg om van dat visioen te leven. 
 
Eerste lezing  
Jesaja 11, 1-10  
 
Orgel    
 
Evangelie   Matteüs 3,1-12 
 
Homilie 
 
De kinderen die hun eerste communie  
willen doen, komen zeggen dat zij vrienden  
van Jezus willen zijn.  
 
In de voorbereiding van hun eerste communie 
zullen zij ons geloof beter leren kennen.  
Nu spreken wij dat geloof uit voor hen. 

Slotgebed 
God, 
Gij roept ons op om ons te bekeren 
en resoluut te kiezen voor de weg van het evangelie 
en van de dienende liefde. 
Breek ons hart open 
om met U te bouwen  
aan een rechtvaardige en mensvriendelijke wereld. 
Dat wij aan uw liefde handen en voeten geven  
en uw tederheid voelbaar maken  
voor armen en kleinen,  
naar het voorbeeld van Jezus, onze Broeder. 
Amen. 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ga mee met ons, verberg U niet altijd 
Gun ons een flits, een teken in de tijd, 
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft 
en zonder wanhoop voor de vrede leeft. 
 

Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U 
een mens gaat dood aan enkel hier en nu. 
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop 
houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
 

Er ligt een gastenboek voor kunstenaar  

Koen Penninck.  
Het zal hem zeker plezieren als je er 

iets wilt inschrijven over zijn  
olieverfschilderijen. DANK. 



Gebed om vrede en vredewens 
Heer Jezus, uw Woord bidt en smeekt om vrede, 
om aandacht voor de liefde,  
om zorg voor mensen die het minder goed hebben. 
Neem ons op in de vrede  
waarin Gij ons zijt voorgegaan. 
Leg uw Woord in ons hart  
opdat wij metterdaad uw vrede nabijbrengen. 
Amen. 

 
Die vrede zij altijd met u. 

 
En 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 

Om in stilte te lezen 
 

Psalm 11 – Karel Staes 
 

Bij God ben ik geborgen 
niet als een bange vogel  
vluchtend naar zijn nest, 
mijn God is al wat mij nog rest. 
 
Mensenhaters willen doden 
wie nog onbeschermd en kwetsbaar is 
want goddeloos gehard is mensenmacht 
Wie houdt het uit in tegenstroom? 
Alleen nog God, de droom 
van vrede, taai en niet te doven 
in zovele stromen van geweld en geld. 
 
Wij blijven zoeken, zwerven 
terwijl de zwaksten sterven 
en noemen ons verzet 
“Gods eigen razernij”. 
Hij is rechtvaardig, zeggen wij 
en bidden met verloren woorden: 
“Gerechtigheid zal komen, 
is op gang 
voor wie bemint 
in tegenwind.” 
Hem zal het overkomen 
hoe de stille zang 
naar vrede 
eindelijk voltooiing vindt. 

Geloofsbelijdenis 
Ik geloof dat God een goede Vader is, 
die alles gemaakt heeft op aarde en in de lucht, 
om ons blij te maken. 
 

Ik geloof dat onze vriend Jezus de zoon van God is, 
en dat Hij ons leerde 
dat wij steeds vrienden moeten zijn voor elkaar. 
 

Ik geloof dat de heilige Geest ons helpt 
om goede en lieve mensen te worden.  
 

Ik geloof dat het goed is om samen te komen 
en te luisteren, samen te zingen, samen te bidden 
rond de tafel van de Heer. 
 
Ik geloof dat wij na ons leven op de aarde, 
voor altijd zullen verder leven bij de Vader. 
 
Voorbeden  (naar Marcel Weemaes) 
In deze adventstijd bidden wij  
voor mensen die verlamd zijn door onzekerheid, 
omdat hun hoop bij herhaling aan stukken ging. 
 
Voor eenzame mensen in stad en dorp,  
en in ons eigen midden, 
voor vreemdelingen en ongeneeslijk zieken, 
voor gehuwden die aan het scheiden zijn, 
voor gevangenen in hun cel 
en voor wie zich onvrij en opgesloten voelen 
in hun eigen huis en leven. 

Voor mensen die uitermate goed zijn voor anderen, 
die de kleinen in hun hart dragen 
en moedig opkomen voor de verdrukten, 
voor wie blijdschap zaaien in ons midden 
en ons langzaam doen geloven  
dat God een lieve Vader is. 
 

Kom, o Heer, ... 
 
Voor kinderen die hun leven nog voor zich hebben 
en blij zijn als ze omringd worden door mensen 
die hen helpen om de wereld te ontdekken 
als een omgeving om gelukkig te zijn. 
 

Kom, o Heer, ... 
 
Voor jonge mensen die op de uitkijk staan 
of iemand zal komen die hen liefheeft 
en het leven met hen wil delen. 
 

Kom, o Heer, ... 



Voor oudere mensen die leven van herinneringen, 
voor stervende mensen  
die Kerstmis in de hemel zullen vieren. 
 

Kom, o Heer, ... 
 
Offerande    
 
Gebed over de gaven 
Ons hart klaar maken voor U, God, 
vraagt om moed en doorzettingsvermogen, 
om te blijven geloven in zachte waarden. 
Laat daarom dit brood en deze wijn,  
ook vandaag weer  
ons tot sterkte en steun voor onderweg worden, 
voor vandaag en alle dagen van ons leven.  
Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Met recht en reden, God, zeggen wij dank, 
hier en nu, overal en altijd, 
omdat Gij ons met de woorden 
van uw profeten en evangelisten 
het zicht hebt geboden op een wereld, 
beschenen door het licht van uw liefde: 
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, 
uitziende naar de grote verlossing, 
met Maria, die opgetogen  
van haar verwachting getuigd heeft, 
met Johannes de doper 
die de weg van Jezus heeft voorbereid, 
en met allen die ook nu nog  
de komst van Jezus verwachten, 
zingen wij: 
 
 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. 
 

Die op de avond vóór zijn dood 
zijn liefde met ons heeft bezegeld … 

Wek op uw kracht, 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. 
 
Wij voelen ons verbonden met alle mensen 
die wij aan U opdragen, 
hen met wie wij vreugde beleven 
en hen over wie wij zorgen hebben, 
samen ook, 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 heel uw gemeente, 
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 Jezus Christus, onze Heer, 
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk 
waar wij om bidden met zijn woorden:             
 
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. 


