
 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 
gezins-nr 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. 

"Naar U gaat mijn verlangen" 

Op zaterdag 28 november 2015 is een  

digitale adventsretraite van start gegaan. 
Je kan er nog altijd op intekenen 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,- 

Kom en geniet mee … iedereen van harte welkom!!! 

2e adventszondag: Het pad recht maken 
06 december 2015 - c jaar 

Lied 

Zoals de dauw die de aarde drenkt, 
zo zal Hij komen en in die dagen, 
zullen trouw en waarachtigheid bloeien, 
zal er vrede in overvloed zijn. 
Voor kleine mensen … 

Welkom 

Een tweede kaars van nabijheid 
Wanneer we de weg niet vinden  
omwille van de duisternis, steken we het licht aan.  
Daarom ontsteken wij licht op de adventskrans.  
Naast de kaars van 'dromen' van vorige week, 
ontsteken we nu de kaars van 'het pad recht maken'. 

1e adventszondag: Dromen 

H. Hartschool:

http://www.ignatiaansbidden.org


Met het licht van de tweede kaars,  
bidden we vertrouwen en bereidheid om samen  
de weg naar gerechtigheid en vrede te effenen. 
We bidden dat wij de weg vinden  
naar een wereld van liefde en goedheid  
zoals Gij ons beloofd heeft,  
en waaraan wij willen meewerken. 
Mag het licht van deze kaars ons helpen  
te onderscheiden waar het op aankomt  
en ervoor te zorgen dat onze liefde rijker wordt. 
Amen. 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed  
God, beziel ons met wat meer goede wil, 
zuiver onze liefde met meer fijngevoeligheid. 
Dan zullen we leren onderscheiden  
waarop het in het leven echt aankomt. 
Op die nieuw ingeslagen weg  
krijgen we hoopvol uitzicht om dromen  
die werkelijkheid worden 
en gaan wij uw toekomst tegemoet. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
Over kromme wegen recht maken en wegen effenen, 

gaat het in de lezingen. Er zijn in onze samenleving  

heel veel hindernissen op weg naar een vredevolle  
wereld. Ieder mens tot zijn recht laten komen,  

ons engageren om hindernissen weg te werken,  
kiezen voor rechtvaardigheid en het pad naar vrede  

effenen, is de opdracht van ieder die zich christen 

noemt. 
 

Eerste lezing Baruch 5, 1-9 
 
Orgel 
 

Evangelie    Lucas 3,1-6 

 

Homilie 
 
 

Een woord als bron van kracht, 
een roos in de woestijn. 
Laat ons een bron van kracht en levend water zijn. 
Een woord om te geloven, 
een brood, een beker wijn 
Laat ons een bron van kracht, geloof 
en levend water zijn. (x2) 
 

Uit goede bron een woord van kracht 
voor wie naar recht en vrede tracht:  
'Zie, Ik maak alles nieuw, voorwaar, 
Ik draag je als een adelaar.' 
 

De bron die levend water in zich heeft, 
de bron die eeuwig leven aan ons geeft. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
 

ADVENT 2015: 'Een toekomst zonder armoede'. 
 

Zondag 29 november: 'Dromen' 

 

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. Maar om de onkosten te 

  drukken en de winst zo hoog mogelijk te maken, vragen 

  wij ook nu weer of er mensen zijn die kunnen/willen 

  "sponsoren" door het leveren van groenten, bv prei, 

  wortelen en ui.  Graag een seintje aan Lieve. 

  We zouden de groenten graag ten laatste woensdag 

  op de pastorij ontvangen (pompoen is er al genoeg).  
   

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

Donderdag 24 december: 

24u: Kerstnachtviering met Sint-Ceciliakoor. 
 

Vrijdag 25 december: 

10u30: Kerstviering met jongerenkoor Mozaïek. 

Ook op de achterzijde is er nog één en ander te lezen 



 

Slotgebed 
Wil ons in de week die komt 
af en toe een woestijn van stilte aanwijzen, God,  
net zoals Gij dat bij Johannes hebt gedaan.  
In de stilte kunnen wij uw Woord horen  
en ontdekken hoe wij bochtige wegen van onrecht 
recht kunnen maken.  
Dat vragen wij U door Jezus. Amen. 
 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om in stilte te lezen Antoon Vandeputte 

Wees niet bang om mee te dromen met God.  
 

Te dromen dat er - ook nu -  

vrouwen zijn die ja zeggen  

en nieuw leven baren. 
 

Te dromen dat er - ook nu -  

mannen zijn die ja zeggen  
en zich durven binden. 
 

Te dromen dat er - ook nu -  

herders zijn die ja zeggen  
als iemand om beschutting vraagt. 
 

Te dromen dat er - ook nu -  

wijzen zijn die ja zeggen  
als om hun medewerking wordt gevraagd. 
 

Wees niet bang om in deze advent mee te dromen 

met God en ook ja te zeggen.  

Voorbeden 
Bidden wij voor mensen die doelloos  
en zonder uitzicht ronddwalen in de samenleving: 
mogen ze reisgenoten vinden  
op de weg naar gelukkiger leven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bidden wij voor mensen op de vlucht voor oorlog, 
geweld, onrecht en armoede: 
mogen ze de weg vinden naar meer solidariteit,  
vrede en gerechtigheid… 
Jezus , U bent het licht in ons leven … 
 
Bidden wij voor de wereldleiders,  
verzameld in Parijs: 
dat zij in wijs overleg wegen vinden  
om de schepping te laten voortbestaan. 
Jezus , U bent het licht in ons leven … 
 
Bidden wij voor onze gemeenschap: 
dat wij moed en bemoediging vinden  
om ons open te stellen voor het licht van Jezus 
in ons leven 
Jezus , U bent het licht in ons leven … 
 
Bidden wij even in de stilte van ons hart  
voor onze eigen vragen en intenties… 
 
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. 



Offerande    
 
 
 

Gebed over de gaven 
God van gerechtigheid, 
U kondigt zich aan  
in het licht van de adventskrans, 
in de oproep tot vrede en gerechtigheid. 
Kom bij ons aanwezig, 
in deze gaven van brood en wijn. 
Dat zij voor ons een uitnodiging zijn  
om de obstakels van onrecht weg te werken, 
vandaag en alle dagen van deze adventstijd.  
Amen. 
 

Bidden bij brood en wijn van leven 
God, onze Heer en Vader, 
wij zijn hier bijeen om U te danken, 
te loven en te prijzen. 
Bij U begint het leven en de liefde; 
alles wat wij hebben, komt van U 
 
Gij kent ons, Gij houdt van ons. 
Gij zijt de Schepper, 
Gij zijt het begin en het einde van alles. 
 
Uw Zoon is mens geworden. 
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt. 
Samen met Jezus Christus en met elkaar 
zijn wij hier om tot U te bidden. 
 
Wij danken U voor heel de aarde: 
voor de bergen en de bomen, 
voor de zon en de zee, 
voor alles wat er groeit en bloeit; 
voor het leven en de liefde, 
voor de mensen hier en overal. 
 
Daarom zingen wij U toe: 
 
Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten. 

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 

Hosanna in de hoge. 
 

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen, 
Gij weet dat wij tekort schieten  
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid. 
Toch roept Gij ons op 
om recht te doen en goed te zijn. 
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn: 
kinderen, armen,  
mishandelde en hongerige mensen, 
vluchtelingen, zieken en stervenden, 
voor mensen zonder toekomst 
en voor allen die groot lijden moeten dragen. 
 

Zend ons uw Geest, geef ons de kracht  
om beter mens te worden; 
dat wij geen leegte najagen,  
geen waarheid ontvluchten, 
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen. 
Wij willen het brood van deze wereld  
delen met elkaar 
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan  
vergeven , opdat uw Rijk kome. 

 
Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth, 
die brood en wijn voor ons geworden is, 
voedsel en vreugde, vergeving van zonden. 
(…) 
 
Als wij dan eten van dit Brood 
en drinken uit deze Beker 
verkondigen wij de dood des Heren,  
totdat Hij komt. 

 
Wij bidden U, Heer, 
laat de Geest van uw goedheid 
onder ons blijven verder leven. 
 
Moge uw leven en dood 
ons helpen ook onszelf te geven 
en nooit moedeloos te worden. 
 
Wij bidden voor hen die gestorven zijn (…) 
Mogen zij en wij allen eens opgenomen worden 
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde. 
 
Gij hebt het immers gezegd, Heer, 
en wij geloven U, 
dat Gij ons nooit verlaat. 
 

Daarom bidden wij met zijn woorden: 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
Bidden wij in stilte  
om vrede dichtbij en veraf. stiltemoment 

Die vrede zij altijd met u. 
  

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 
 
 
 
 
 


