
 

Lied  
we brengen de kaarsje van de dopelingen  
van november in ons midden 

Gegroet jij die hier roept om recht,  
om deel van leven. 
Dat wij verstaan, wat jij ons zegt 
en om jou geven. Bid nu..... 
 

Gegroet jij die hier zwijgend spreekt, 
Jij Ongeziene. 
Dat Jij ons hart nog openbreekt, 
dat wij Jou dienen. Bid nu..... 
 

Welkom en aansteken van 
de adventskaarsen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2e zondag van de advent    
a- jaar  
4 december 2022 

Verbind je  

met elkaar 



Gebed   
Goede God, wij kijken uit naar Kerstmis, 
naar de geboorte van Jezus, 
Jij blijft altijd bij ons. 
Bij het licht van de twee kaarsen vragen wij: 
help ons om een licht te zijn voor elkaar 
vandaag, morgen en altijd. Amen. 
 
Gebed om nabijheid 
Omdat Gij zijt zoals Gij zijt:  
zie naar mij om en wees mij genadig,  
want op U wacht ik een leven lang. 
 

Zijt Gij de God die komen zal  
of moeten wij een ander verwachten? 
Heer mijn God ik ben zeker van U. 
 

Gij geeft uw woord aan deze wereld,  
Gij zijt mijn lied,  
de God van mijn vreugde.  
Naar U gaat mijn verlangen, Heer. 
 

Wij bidden zingend: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Openingsgebed  
God van belofte, 
Gij richt onze ogen vandaag op uw visioen, 
op uw droom voor mens en wereld. 
Gij roept ons op 
om aan die ideale wereld mee te werken. 
Gij wilt dat wij vruchten dragen 
die bijdragen aan vreugde en vriendschap, 
aan gerechtigheid en vrede. 
Wij bidden U: verbind ons met elkaar, 
beziel ons met uw Geest, 
maak nieuwe mensen van ons. 
Wij vragen het U  
voor vandaag en voor alle dagen, 
door Christus onze Heer. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen   
De lezingen van vandaag nodigen uit  
om de goede dingen te zien die gebeuren  
in onze wereld en in ons leven.  
Zo wordt immers de weg van God gebaand.  
Jesaja schetst de toekomst in mooie poëtische beelden. 
Johannes de Doper roept op om daaraan  
mee te werken. Hoe verschillend ook van toon,  
beiden verkondigen dezelfde boodschap:  
Gods aanwezigheid is te zien  
in onze inzet voor recht en vrede, 
en voor de kansarmen in onze samenleving. 



Eerste lezing  Jesaja 11, 1-10   
 met de kinderen 
 
Orgel 
 
Evangelie   
Matteüs 3, 1-12  
Jezus ik denk aan Jou,  
Jezus ik spreek met Jou,  
Jezus ik hou van Jou. 
 
Acclamatie  

Homilie 
 
Voorbeden 
Voor mensen die verantwoordelijkheid hebben  
in Kerk en samenleving, 
dat ze recht verschaffen aan kleinen en zwakken. 
 
 
 
 
 
Voor mensen in opvoeding en onderwijs, 
dat ze het visioen hoog houden  
en jonge mensen blijven motiveren om te dromen. 
Vader van alle mensen … 
 
Voor mensen actief op sociale media,  
en zij die instaan voor de digitalisering  
van onze samenleving, 
dat ze deze media ten goede gebruiken,  
en erop toezien dat iedereen meekan. 
Vader van alle mensen … 
 
Voor onszelf hier aanwezig, 
dat ons samenzijn ons aanzet om, 
op de plaats waar we wonen en werken, 
goede vrucht te dragen: 
vruchten van vriendschap en vrede,  
vruchten van solidariteit en dienstbaarheid. 
Vader van alle mensen … 
 
Vandaag bidden we in het bijzonder voor … 
Vader van alle mensen … 



Bij wijze van geloofsbelijdenis  
Geloven is een doe-woord, 
een opdracht die concreet gebeurt 
in het dagelijkse leven. 
 
Het is bouwen aan een groep 
waar mensen met elkaar verbonden zijn 
als ranken aan de wijnstok, 
waar de kleinen worden groot gemaakt 
en de arme zalig geprezen, 
waar zachte moed wordt geleerd 
om door te gaan, 
waar de honger naar gerechtigheid 
levenskracht is en waar, 
vanuit het alledaagse samenleven, 
vrede wordt gemaakt. 
 
Geloven is bouwen aan een groep 
waar het geknakte riet niet gebroken wordt, 
waar wie verlamd was, weer kan opstaan, 
nieuwe kracht opdoet in handen en voeten 
om te leven voor anderen. 
 
Geloven is oog krijgen 
voor mensen langs de weg 
en gaandeweg ontdekken 
dat wat voor de minsten is gedaan, 
aan Hem is gedaan. 
 
Geloven is een doe-woord, 
een opdracht die nooit af is. 
Het is doorgaan en volhouden, 
soms met velen, 
vaak ook alleen, 
tegen de hele wereld in, 
alleen met die zekerheid 
dat Iemand is voorgegaan, 
en ook nu met ons blijft meegaan. 
 
Dat geloven wij. 
 
Offerande 

 
 
 

Heb je dat ook wel eens: 
naar de kerk komen 
en vaststellen dat je  
geen klein geld bij  
hebt, maar wel je GSM? 
 

Daarom de mogelijkheid 
om met je bankapp  
een bijdrage te doen 
(niet met payconiq!). 
 

Het bedrag kan je zelf 
aanpassen. 
 

En cash betalen blijft 
eveneens mogelijk:  
de misdienaars komen 
graag rond! 



Bidden bij brood van leven 
God, 
U geeft ons uw visioen voor een nieuwe wereld 
met brood en liefde genoeg voor allen. 
Wij brengen het brood dat in een vorige viering  
gezegend werd hier in ons midden en bidden U: 
 
Moge het delen van dit brood 
ons bezielen om samen met U 
en in solidariteit met elkaar 
dit visioen mogelijk te maken  
in deze adventstijd 
en alle dagen die nog volgen 
 
Gij hebt 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. 
 
Gij die met de komst van Jezus, Uw Zoon 
ons leven met uw Naam heeft verbonden 
ons mededogen, onze liefde en genade. 
Gij die ons hart opent 
voor vermoeide, machteloze mensen. 
Gij die de kleinen niet minacht 
en de geringen niet vergeet. 
 
Onze Vader 
 
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  
zodat ook wij deze vrede, uw vrede,  
kunnen uitdragen. 
Amen. 
 
Die vrede van de Heer is altijd met u. 
Geven wij elkaar een teken  
van verbondenheid en vrede. 
 
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  
God van belofte, een nieuwe wereld  
zonder oorlog, zonder armoede, 
we willen zo graag dat het kan. 
Doe ons groeien in het geloof, 
dat voor ieder die met U verbonden blijft, 
niets onmogelijk is. 
We vragen het U  
in deze adventstijd en alle dagen van ons leven, 
door Jezus uw Zoon en onze Broeder. Amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lichtpuntje van de week 
Hoe je van een afgedankte computer  
een boom kan maken?  
Wel, Don Bosco Groot-Bijgaarden  
deed het nodige 
opzoekwerk en 
kwam uit bij 
Out of Use,  
een shop voor 
elektronisch  
afval.  
 

De school bracht al haar oud computermateriaal 
naar dit bedrijf dat sterk inzet op  
datavernietiging, hergebruik en recyclage.  
Out of Use kiest niet alleen voor het hergebruik 
van onderdelen, maar werkt ook samen  
met Natuurpunt. 
Voor elke pc, laptop of server die je  
binnenbrengt, wordt 2m² bosgrond aangekocht  
om bomen op te planten. 
 

Dankzij een ruime bijdrage heeft Don Bosco  
Groot-Bijgaarden op die manier maar liefst 
185m² extra bos gecreëerd in Vlaanderen.  
Straf!    Bron: Don Bosco.be  

Op zondag 11 december presenteren we SOEP 
IN DE KERK voor een vrije bijdrage tvv  
Welzijnszorg die mensen wil ondersteunen. 
 
Daarom doen we  terug een beroep op  
vrijwilligers: 
¨ om deze week soepgroenten binnen te  

brengen op de pastorij (of zet het in de 
kerk) 

¨ en /of mee soep te maken: zaterdag vanaf 
9u30 in de keuken van zaal Ons Huis. 

 
De omhaling van die zondag  
gaat eveneens naar de actie  
van Welzijnszorg nationaal.  



Slotlied    

 
Mededelingen 
 
 
Zending en zegen 

OP WEG  NAAR KERSTMIS 
- Heb je al de adventskalender mee?  
  Er is er ook eentje voor kinderen! 
- Kerstactie Welzijnsschakel Tereken: 
- De actie van Welzijnszorg nationaal:  
Allemaal Digitaal?? Postkaarten in te vullen. 
- Aansluitend bij de actie van Buurthuis  
den Aftrap zorgen we mee voor  
warme wensen voor alle mensen 
in onze buurt: vanaf 9 december kan je  
in een Sneeuwman aan de kerk een anonieme  
of ondertekende wenskaart deponeren voor een 
stadsgenoot (tot 6 januari). 
 
Verder is er ook: 
- Oxfam cadeaudagen in Sint Carolus, L. De 
Meesterstraat 58, vandaag nog tot 17u. 
- De warmste week: ook VLOS is geselecteerd  
- Kerstconcert: Ootre Sjoos, zaterdag 10/12 
- Kerstconcert ‘Stars of wonder’ : 
Sint-Cecilia en Consonant, zondag 11/12 - 16u 
 
En we vieren Kerstmis met een  
middernachtmis en op Kerstdag om 10u30!  



Onze wereld digitaliseert razendsnel.  
We doen er allemaal aan mee.  
Je bankzaken regelen, je verwarming regelen,  
je digicorder programmeren vanop afstand,  
een chatgesprekje met een hulpverlener,  
een afspraak met je huisarts maken,  
vlug wat online bestellen.  
Het is oh zo handig.  
Wat is dan het probleem eigenlijk?     
 
Het probleem is dat niet iedereen verbonden is. 
Wel of niet digitaal actief zijn,  
is geen zwartwit verhaal.  
Misschien kan je wel met een smartphone werken, 
maar heb je geen laptop.  
Of heb je net die bank-applicatie onder de knie  
en verandert die weer.  
We hebben dus allemaal een heel verschillend  
digitaal profiel. 
Maar de verschillen hebben niet enkel te maken 
met interesse of zin om iets nieuws te leren.  
Ze weerspiegelen ook de bestaande ongelijkheid  
in onze samenleving.  
Zo lopen mensen met een laag inkomen  
een hoog risico op digitale uitsluiting.  
 
We strijden voor digitale inclusie  
én voor een niet-digitaal alternatief.  
 
Met deze campagne brengt Welzijnszorg de impact 
van digitalisering op het leven van mensen in een 
armoedesituatie onder de aandacht.  
We willen een samenleving die iedereen betrekt: 
digitaal actief of niet, we laten niemand achter.  
Dat vraagt een inspanning van iedereen:  
van de overheid, van dienst- en hulpverleningsor-
ganisaties, van het jeugdwerk, het onderwijs …  
En van ons als individu. 


