
Voor een verdere zinvolle adventstijd  

kan je ook een bijbelblaadje  
meenemen naar huis: 

 
een bijbeltekst, 

een bezinning, 

een gebed. 
 

Je vindt de blaadjes 
achteraan in de kerk. 

 
In het Licht 

van Gods Woord 

En verder deze Advent: 
 
 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. 

 Donderdag 11 december om 19u45: parochieraad  

in Ons Huis: bedoeld voor álle geïnteresseerden  
 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. 

 Een tweede kerstconcert in onze kerk 

op donderdag 18 december om 20 u: 

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

 

 

Nog dit: 
 

Voor de viering voor Kerstdag 

(10u30) hopen we veel kleine 
herders in de kerk te hebben. 

Daarom willen we alle kinderen 
uitnodigen om als herder naar 

de kerk te komen, bv met een  
schapenvachtje, een hoed,  

een stok, een schaapje, … 
 

Wie ons kan helpen aan extra spulletjes om de kinderen 

aan te kleden die niets bij hebben, vragen we of we deze 
mogen gebruiken. Breng ze, liefst al de komende dagen, 

mee naar de kerk. Als u uw naam erin zet, krijgt u deze 
nadien zeker terug.  Hartelijk dank! 

 
Lied   
We zingen dit Taizélied verschillende keren na 
elkaar. Ondertussen komen misdienaars en  

voorgangers naar voor en worden twee kaarsen 

aangestoken, zij zijn voor ons "bron van leven". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dat Gods Woord een licht mag zijn op ons levenspad. 
Dat het de vlam van de hoop  

brandend mag houden in het hart van ieder van ons.  

 
Een moment met de kinderen 
Goede God, wil van mijn hart 
een plaats maken waar Jezus welkom is. 
Laat mij van Hem leren 
hoe ik van mensen kan houden. 
Laat me leren hoe ik kan tonen 
dat Jij een lieve God bent. 
Dan ben ik als een paraplu 
bij wie anderen kunnen schuilen. Amen. 
 
Welkom 
Een tweede Adventskaars brandt  
bij de bron van leven. 
Advent betekent "komst, aankomst". 
Wat moet komen, wie? 
Advent is voorbereidingstijd op Kerstmis, 
zo is dat ooit gedacht en beleefd. 
En het wordt nog beleefd, in kloosters,  
in dorps- en stadskerken.  

 

 
 
 
 
 

Wees waakzaam,  

uw God is op komst. 
Getuig van het Licht  

want God wil bij mensen wonen. 
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Maar ook daarbuiten:  
in mensen die verlangen en verwachting koesteren, 
zij die toeleven naar de dag van Gods komst 
Vandaag wijzen profeten ons daarbij de weg. 
 
Stiltemoment 
 
Lied Jezus, U bent het licht in ons leven ... 
 
Gebed  
God van licht, 
wilt U aanwezig zijn 
bij onze zoektocht 
naar wie wij ten diepste zijn? 
 

Wees bij ons dit uur 
als wij tot inkeer komen 
en kijken naar onze intenties 
om te zien hoe U daarin doorschijnt. 
 

Wees voor ons het licht 
om te zien wat echt van waarde is  
op onze levensweg. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
Vandaag klinkt in de eerste lezing troost, vreugde  
en bescherming: God wil als een herder zijn lammeren  

bijeenbrengen, ze koesteren en leiden.  
Johannes de Doper maakt dit concreet:  

"Maak de paden recht". Willen wij ingaan op zijn roep  
en mee zorgen voor een rechtvaardiger wereld? 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Eerste lezing Jesaja 40, 1-5, 9-11 

 

Orgel 
 

Evangelie    Marcus 1, 1-8 

 

Homilie 
 

 
 
 
 
 

Volgende zondag: 14 december 2014 
 Viering in samenwerking met de  

Heilig-Hartschool en vormelingen. 
 
 Soep op de stoep (in de kerk) -actie: 

We maken samen soep  
op zaterdag 13 december vanaf 10u00  
in de keuken van Ons Huis.   
Kom jij ook helpen aub? Vul je naam in op de 
lijst, achteraan op de tafel, bij Ludwig. 
Ook wie soepgroeten ter beschikking stelt, 
wordt gevraagd om dit door te geven 
 

 De omhaling is bestemd voor de nationale actie 
van Welzijnszorg:  
"Iedereen beschermd tegen armoede?" 

 

 Kerstconcert om 16 u: kamerkoor  
Terpander en Euterpe Baroque Consort,   met 
kerstcantates van Buxtehude, Brügel en Schutz. 

Kaarten aan € 16,- bij 0472 446 386. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ooit toen werd Gods Zoon geboren, 
onopvallend,  heel gewoon, 
een klein kindje in een kribbe, 
Godenkind en mensenzoon. 
Heeft Hij toen wel eens getwijfeld: 
'Wat als ik mij nu vergis? 
Als de mensen niet geloven dat Hij de Messias is?' 
 

Refrein 
’t Is een kwestie van vertrouwen 
dat het toch wel goed zal gaan. 
Jezus wou Gods boodschap brengen 
zodat mensen het verstaan. 
 

Refrein 2 
’t Is een kwestie van vertrouwen 
van die God in mens tot mens, 
dat de hoop nooit uit zal doven, 
’t Rijk van God als hartenwens. 
 
Mededelingen 
 

Zending en zegen 
 

Laten wij op weg gaan naar het licht van Kerstmis 

en de vlam van de tweede kaars meenemen in ons hart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Communie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slotgebed 
God van licht,  
wij danken U voor uw Woord 
dat ons de weg wijst. 
Voedt ons met geestkracht en verlangen 
om wat krom is recht te maken 
en wat oneffen is gelijk. 
Dan komt het goed met ons 
en kunnen wij ons inzetten  
voor uw rijk van vrede en gerechtigheid. Amen. 
 
Lied 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om in stilte te lezen 
 

Het vuur gedoofd 

de laatste resten van verlangen 
weggesmeuld. 

Op menselijk puin groeit nieuwe hoop. 
Als God met ons de weg zal gaan 

ontluiken bloemen op verbrande aarde. 

In de holte van ons hart 
zingt een nieuw lied: 

Maranatha: de Heer, Hij komt. 
 

uit de Adventskalender  
Welzijnszorg 2014 

Voorbede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor naamloze en kwetsbare mensen, bidden wij, 
voor allen die getroffen zijn 
door ziekte, ongeluk of welke beproeving ook,  
voor hen die angstig zijn, verveeld, wanhopig, 
voor allen die uit onze samenleving  
zijn weggenomen 
en voor hen die dood zijn of stervend. 
Voor hen die ongelukkig zijn en onaantrekkelijk, 
voor allen die moeilijk zijn om mee te leven, 
dat zij gehoor vinden,  
verdraagzaamheid en geduld ontmoeten. 
 

Voor allen die alleen staan,  
niemand hebben of moedwillig uitgestoten zijn, 
verwaarloosd, afgeschreven, verraden: 
dat er zijn die zich geroepen weten 
om naar hen toe te gaan. 
 

Ook bidden wij: 
voor hen die het moe zijn  
te praten over vrede, 
te vechten voor gerechtigheid, 
op te komen voor het behoud van onze schepping, 
die niet meer geloven dat het anders kan. 
Maar ook voor allen die wakend en wachtend 
door het leven gaan:  
dat zij niet opgeven, dat zij op post blijven,  
scherpzinnig en onwrikbaar. 
 

Voor mensen die vragend,  
wachtend en wakend, door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen, wij worden verstaan. 
 
 



Geloofsbelijdenis  

Omdat ik nog steeds geloof 
dat mensen het meest gelukkig zijn 
als ze doen wat in het evangelie staat, 
daarom sta ik 
achter Jezus Van Nazareth. 
 
Ik neem aan wat Hij  
over zichzelf 
over God 
en over de mensen zei. 
 
Ik geloof daarom  
dat ik kind van God ben 
dat God veel van mij houdt 
dat ik eeuwig zal leven 
en dat ik voor altijd 
door Hem, met Hem en in Hem 
een gelukkig mens zal zijn! 
 

Offerande    
 
 
Gebed over de gaven 
God van licht, U bent de gids op onze weg. 
Wij bieden U brood en wijn aan, 
als teken van onze bereidheid 
ons steeds meer te laten leiden door U, 
op weg naar een wereld  
van rechtvaardigheid en vrede, 
in deze adventstijd en alle dagen van ons leven.  
Amen. 

 
Bidden bij brood en wijn van leven 
God onze Vader, 
wij danken U omdat Gij ons  
met woorden van profeten 
zicht hebt gegeven op een wereld  
die vervuld is van uw licht. 
 
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. 
 
Wij kijken uit naar de geboorte van Jezus, 
want met zijn komst 
hebt Gij U verbonden met ons leven. 
Hij was vol mededogen, liefde en genade, 
Hij opende zijn hart  
voor vermoeide en machteloze mensen, 
de kleinen heeft Hij niet geminacht,  
de geringen niet vergeten. 
 
Op de avond vóór zijn dood 
heeft Hij zijn liefde met ons bezegeld  
in de tekenen van deze gaven (…). 

Verkondigen wij de kern van ons geloof:  
Als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren, 
totdat Hij komt. 
 
Wek uw kracht, Heer, 
kom ons bevrijden, zo bidden wij U, 
verlos al degenen die leven 
in duisternis, angst en verschrikking. 
 
Zend, zo bidden wij, uw heilige Geest 
over heel onze gemeenschap, 
dat vaste hoop op een toekomst  
in ons groeien mag 
hoop die niemand ons kan ontnemen. 
 
Dit vragen wij U, 
samen met alle mensen die wij aan U opdragen, 
hen met wie wij vreugde beleven 
en hen over wie wij zorgen hebben (stilte) 
Samen ook, lieve God, met onze doden, 
die wij uit handen hebben moeten geven 
en die wij voor U en elkaar gedenken (…). 
 
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. 

 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
In de eerste lezing hoorden we:  
'Troost, troost mijn volk!' 
Hoeveel mensen rondom ons zien uit naar troost? 
Troost bij verdriet,  
troost bij onmacht en bij moedeloosheid.  
Geen tamme troost, maar troost die op doet staan 
en veerkracht geeft om verder te gaan. 
 

God, laat die vrede in ons hart  
geboren worden, 
mag ze alle mensen ten deel vallen 
en mogen wij in staat zijn om die vrede  
met troostvolle woorden en gebaren  
aan elkaar door te geven. 
 

De vrede van de Heer 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. 

 


