
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVENT 2018 
Adventskalenders van Welzijnszorg: € 1,5. 

Affiches om voor je raam te hangen (gratis). 

Een kerstcadeautje voor de mensen van 

  Welzijnsschakel Tereken: zie verder. 

Tentoonstelling: "Scherven van licht": 

  Glaskunst van Ingrid Meyvaert. Ook kaarten  

  te koop met afbeeldingen van haar glaskunst. 

Gebedskaartjes voor kinderen of volwassenen 

  Gratis mee te nemen voor wie wil (per week). 

Maandag 10 december: om 20u in Sinaai: 

Kiemkrachtgesprek&Reeks van 4:  

Mohamed Achaibi: Islam en Moderniteit 

Affiche met kersttafereel van Bradi Barth 

  Gratis mee te nemen! 

Maandag 24 december: 24u 

  Middernachtmis met het Sint-Ceciliakoor 

Dinsdag 25 december: 10u30 

  Kerstviering met Mozaïek  

Een zinvolle tijd toegewenst! 

     

    Kerstcadeau  
 
 

Ook dit jaar willen we mensen die het financieel  

moeilijk hebben een cadeau bezorgen: achteraan 

vindt u briefjes met de samenstelling van een 

gezin. Neem zo'n briefje mee en zorg voor een 

cadeau deze mensen. (géén alcohol aub). Het 

pakje kan u de komende (zon)dagen meebrengen 

of afgeven op de pastorij, graag ten laatste zondag  

23 december 2018. Noteer zeker ook het 
gezinsnummer van het briefje op het pakket.  
De vrijwilligers van Welzijnsschakel Tereken  

zorgen ervoor dat het bij de juiste mensen terecht 

komt. Heéél veel dank! 

Zondag 16 december: 10u30 

Derde Adventszondag 

 

-Gezinsviering met Heilig-Hartschool. 

-Omhaling tvv Welzijnszorg  

  (tegen armoede) 

-Soep op de stoep (in de kerk) 

 

Breng zeker een centje mee  

om deze acties te steunen!! 

 
Alle kinderen die in 2019 hun eerste communie doen, 

komen mee naar voor. Eén van hen draagt een  

geschenkdoos mee naar. 

 

Lichtritus 
We steken twee kaarsen aan die op onze  

Adventskrans staan. We bereiden ons voor  

zodat Jezus ook in ons leven geboren wordt. 

 

Lied 

Gij die klein en arm zijt, deemoedig en oprecht, 
God heeft u zijn vrede eeuwig toegezegd. 
 
Dat het licht in ons mag blijven branden ... 
 

Welkom 
Welkom aan jullie allen! 

Laten we samen hindernissen opruimen  

zodat alle mensen gelijke kansen krijgen  

om hun leven uit te bouwen. 

 

Gebed om nabijheid  psalm 126 

We danken om Gods nabijheid met woorden  

van David in psalm 126. 

 

Als het van de GOD afhangt ….  
… loopt geen enkel kind in de buitenbaan. 

2e zondag advent jaar C 
9 december 2018 



Uitbundig lachten wij, want God hielp ons. 

Als in een droom werd ons verdriet 

veranderd in een vrolijk lied. 

Toen konden we Gods grote dingen 

zielsblij uit volle borst bezingen. 

Hij heeft een groot wonder gedaan! 

 

We vragen U, Heer, 

kom ook nu snel bij ons terug. 

breng ons weer tot leven, 

zoals zon en regen alles weer laat groeien. 

 

Lied 

Advent is dromen dat Jezus zal komen ... 
 

Gebed 

God, wij laten twee kaarsen branden  

zodat uw Licht kan doorbreken  

in al wat klein en kwetsbaar is. 

Maak ons attent voor wat om ons heen gebeurt 

en help ons een teken van hoop te zijn. Amen. 
 

Orgel 
  
Inleiding op de lezing 
Ook in onze samenleving zijn er nog veel  

hindernissen op weg naar een vredevolle wereld 

voor iedereen. Ons engageren om het pad naar  

vrede effenen, is de opdracht van iedere Christen. 

 

Evangelie   Lucas 3, 1-6 

We maken drie kruisjes: 

 Jezus ik denk aan Jou, 

 Jezus ik spreek van Jou. 

 Jezus ik hou van Jou. 

 

 

 

In blind vertrouwen in God die ziet, 
geneest wat leeft aan pijn en verdriet. 
Zien met nieuwe ogen. 
 

Als licht verzacht, muziek verstomt, 
stil wachten en het kind dat komt 
zien met nieuwe ogen. 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

 

 
De ouders van de eerste communicanten  

ontvangen we graag in de refter van de 

Heilig-hartschool.  Tot zo ... 
 

 

 

ISLAM EN MODERNITEIT. 
De Islam is in België  
een erkende godsdienst  
sinds 1974. Ondertussen is  
ook de Belgische Moslim- 
executieve opgericht.  
Hoe werkt dit? 
Wat verstaan we onder  
Belgische Islam of   
Islam in België?  
Vandaag gaat het debat  
meer dan ooit over de plaats  
van de islam in onze samenleving. 
Kan een moslim leven in een religieus-neutrale  
samenleving? Kortweg: kunnen Islam en 
moderniteit samengaan? 
 
Mohamed Achaibi werd geboren in Marokko. 
Toen hij tien jaar was, verhuisde het gezin naar 
Waasmunster. De familie Achaibi bouwde mee de 
moslimgemeenschap uit, in de beste verhoudingen 
met de lokale katholieke geloofsgemeenschap en 
ervarend dat het wel degelijk mogelijk is ‘in 
verschil’ samen te leven en te werken in een 
seculiere, pluralistische samenleving.  
Mohamed Achaibi is een man van dialoog:  
als veiligheidsambtenaar in de stad Lokeren,  
als voorzitter van de unie van moskeeën in Oost-
Vlaanderen en als ondervoorzitter van de 
moslimexecutieve. Hij is intens betrokken bij tal 
van interreligieuze initiatieven. 
 
We beluisteren hem graag  
maandag 10 december om 20u in de 
parochiezaal van Sinaai, Dries 70. 
We vragen enkel uw vrije bijdrage  
om de kosten te dekken (drankje inbegrepen). 
Afspreken om samen te rijden is een prima idee! 



Gebed om vrede en vredewens 

God, wie wij ook zijn, 

Gij kent en aanvaardt uw mensen 

wat zij ook van U vinden. 

Gij geeft ons moed en kracht 

en komt in ons midden, 

Gij geeft uw zon van vrede aan ons allen. 

Help ons die vrede verder door te geven. Amen. 

 
We delen elkaar die vrede uit. Dat kan door een 

hand te geven of een ander gebaar…. 

 

Communie 

 

Slotgebed 

God, in Jezus zijt Gij in de wereld gekomen.  

Help ons anders te gaan leven.  

Help ons om,  

in plaats van hobbelige paden te bewandelen,  

rechte wegen te banen  

voor anderen en voor onszelf  

Help ons te groeien zodat wij het Kerstkind  

leren zien met nieuwe ogen. Amen. 

 

Lied 

Om in stilte te lezen  Manu Verhulst 

Advent zit heel diep in ons, 

als een oerdrang die zegt: 

'Morgen wordt het goed!' 

 

Advent is een beetje God voelen, 

Hem voelen bewegen en stampen  

in het donker van ons bestaan 

als wil Hij ons zeggen: 

'Ik ben er, maar help jij Mij  

naar het leven dragen?' 

Voorbeden 

 

God wij bidden: 

 

Om mensen met een warm hart. 

 

Om mensen die hun nek uitsteken 

voor recht en gerechtigheid. 

 

Om erkenning, zodat kinderen in armoede  

niet uitgelachen worden. 

 

Om openheid, zodat wij ons laten verrassen 

door wat het leven ons brengt. 

Jezus, U bent het licht in ons leven … 
 

Gisteren, op wereldlichtjesdag, staken mensen 

om klokslag 19u over de hele wereld kaarsen 

aan. Ook wij willen de herinnering aan overleden 

kinderen levend houden.  

Mag hun licht blijven stralen. 

Jezus, U bent het licht in ons leven … 
 
Geloofsbelijdenis 
We nodigen alle kinderen die in 2019 hun  

Eerste Communie doen, uit om naar voor te komen. 
 

Zit er nog iets in de doos? 
 

Willen jullie vriend van Jezus zijn? 
 

We spreken met alle mensen in de kerk uit   

dat wij geloven … 

 

Ik geloof in God die mensen samenbrengt 

om er te zijn voor elkaar. 

Ja, dat geloof ik! 

 

Ik geloof dat Hij  

steeds opnieuw kansen geeft. 

Ja, dat geloof ik! 

 

Ik geloof in Jezus, 

Hij had een warme welkom en een groot hart 

voor vreemden en vrienden, voor groot en klein. 

Ja, dat geloof ik! 

 



Ik geloof in zijn Geest van liefde, 

in zijn durf en zijn openheid voor wie anders is. 

Ja, dat geloof ik! 

 

Ik geloof in mensen die niemand uitsluiten 

en hun hart en hun huis open zetten. 

Ja, dat geloof ik! 

 

Ik geloof in mensen die zich inzetten voor het 

goede doel en anderen een weg wijzen. 

Ja, dat geloof ik! 

 
 De kinderen noemen hun naam... 

 

Gebed over de gaven 

God van mensen, zegen deze maaltijd. 

Geef ons open ogen en een warm hart  

om uw wereld uit te bouwen  

tot een thuis voor alle mensen,  

een tafel waaraan niemand wordt geweerd. Amen.  

 

Bidden bij brood en wijn van leven 

De Heer zal bij u zijn. 

De Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart, 

wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

God, onze Vader, Bron van liefde, 

wij willen U danken en onze vreugde  

uitspreken want Gij zijt een God  

die van mensen houdt. 

 

Gij hebt ons deze wereld gegeven, 

vol rijkdom en pracht. 

 

Gij hebt ons Jezus, uw Zoon, geschonken, 

die ons de weg naar U toont. 

 
Gij blijft ons samenbrengen 

als kinderen van één gezin. 

 

Voor zoveel liefde zeggen wij U dank 

en zingen U met deze woorden: 
 
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. 

 

God, wij vinden U in Jezus,  

Hij is uw evenbeeld,  

een mens zoals Gij het bedoelt. 

 

Want Hij ging om met mensen  

die niet meetelden. 

Hij ging naar zieke,  

vergeten en uitgestoten mensen. 

Hij was een engel van een mens, een wonder, 

uw zoon, een zegen voor de wereld. 

 
Die laatste avond van zijn leven …  
 voor dit bijzonder gebeuren staan we recht 

 
Als wij dan eten van dit Brood  
en drinken uit deze Beker 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 
 

Gij roept ons op, Vader,  

om elkaar elke dag opnieuw 

sterk te maken en kracht te geven. 

Gij helpt ons om een steun te zijn 

voor zwakke en eenzame mensen op onze weg. 

Gij helpt ons om gesterkt door uw woord en 

brood, elkaar te dragen als het moeilijk gaat. 

 

Gij roept ons op, God van liefde, 

om dankbaar te zijn 

voor de gemeenschap met U,  

met elkaar en met alle mensen 

die ons tot hier hebben geleid. 

Nog steeds gaan zij met ons mee  

in geloof, hoop en liefde, 

en begeleiden zij ons vanuit uw liefde. 

 

We bidden vandaag voor (…) 

 

Gij roept ons op, Vader,  

om net als Jezus, uw Zoon, 

volop mens te zijn, op weg  

naar vrede en geluk voor iedereen. Amen. 

 

Onze Vader   
 We bidden op het tempo van de kinderen  

 zodat zij het ook kunnen leren. 

 

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, in eeuwigheid. 

Amen. 
 


