
Leer waarderen al wat klaar is, 
leer bewond'ren al wat waar is, 
leer te danken met een lach. 
Blijf waarachtig in je denken, 
blijf aan zwakken aandacht schenken, 
blijf zachtmoedig in je doen. 
 
Durf te dienen alle dagen, 
durf de last met and'ren dragen, 
durf te luist'ren met je hart. 
Laat de Heer jouw weg verlichten, 
laat zijn boodschap jou berichten 
dat zijn komst, jouw toekomst is. 
 

Zegen 

De boodschap van de lezingen van vandaag 

wordt nu in onze handen gelegd: 

“Bereid de weg van de Heer!”. 

Gods Rijk ‘komt’ en Kerstmis ‘gebeurt’  

onweerstaanbaar, wanneer wij er ons dagelijks 

daadwerkelijk voor inzetten. Daartoe zegent 

ons 

de liefhebbende God: + de Vader, de Zoon en 

de H. Geest. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bouw mee aan de  

virtuele wolkenkrabber!  

Met jouw stem stapt  

Welzijnszorg straks naar de 

bevoegde minister.  

Teken de petitie: 

https://

onbetaalbaar.welzijnszorg.be 

Zorg jij ook voor een kerstcadeau voor hen  

die het financieel moeilijk in onze buurt? 

Ga dan naar de website: 

https://sintjozeftereken.be 

Daar kan je zelf kiezen  

voor welk gezin 

jij dit jaar wil zorgen.  

Kan je dit niet langs deze weg:  

je mag Bea bellen:  

0485 35 86 63. 

 

We hebben graag je cadeau binnen voor  

20 december aanstaande. DANK JE WEL!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 

Vorige week zijn we opnieuw  

de adventstijd ingestapt.  

Over drie weken vieren wij de geboorte van Jezus.  

Dat is een wonder:  

God komt als een kind bij de mensen  

om hen vrede te brengen.  

Een kind brengt toekomst 

als het liefde van ons krijgt.  

De toekomst wordt beter als wij  

in elk mensenkind, in elke mens,  

God zien geboren worden.  

Voor elke mens moeten wij dus plaats maken.  

Maar wij moeten ook de weg vrij maken voor God. 

Daartoe roept Johannes de Doper op. 

De sleutel daarin is barmhartigheid. 

 

Zoals een herder oog heeft voor al zijn schapen, 

zo worden wij opgeroepen om oog te hebben  

voor kwetsbare mensen 

en mededogen voor wie het moeilijk heeft. 

Met Welzijnszorg en onder het thema 

‘Onbetaalbaar’ 

richten we onze blik op goed en veilig wonen. 

Helaas is dat voor veel mensen in armoede nog 

altijd onbetaalbaar. 

Hoe kunnen wij barmhartig zijn en oog hebben 

voor wie zwak staat in onze maatschappij? 
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Laten we ons hart daarvoor openzetten  

onder de barmhartigheid 

van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen 

 

Bij de vlammetjes van hoop en solidariteit 

in onze straten  

ontsteken we de 2 kaarsen op onze adventskrans. 

Vanuit het verlangen  

dat het solidaire licht mag groeien 

samen met onze verbondenheid met God. 

Tot ieder mens kan thuiskomen  

in een goede en veilige woning. 
 

We nodigen u uit om de kaarsen  

van uw adventskrans aan te steken 

terwijl we luisteren naar het lied  

of het meezingen: 

https://www.youtube.com/watch?v=XEHU_QiumkM 

 

Jezus, U bent het licht in ons leven, 
laat nimmer toe dat het duister  
tot mij spreekt. 
Jezus, u bent het licht in ons leven. 
Open mij voor uw liefde, o Heer ! 
 
Daarom bidden wij: 

Gij die ongeziene mensen ziet,  

Gij die U met hen verbonden hebt,  

Gij die weet hebt  

van ons ‘niet willen’ en ‘niet durven’ zien  

en van de onmacht en de twijfel  

die door ons hoofd spookt 

doe ons zien,  

maak ons begaan met mensen,  

zet ons op het spoor van betrokkenheid,  

help ons onze grote woorden te vertalen  

in kleine daden.  

Leer ons een nieuw begin te maken,  

vandaag nog als het kan. Amen. 

 

Jezus, U bent het licht in ons  leven ... 
 

Bidden wij om Gods barmhartige  

aanwezigheid 

Heer, onze God, als wij onze ogen sluiten  

voor wat mensen naast ons nodig hebben, 

houdt Gij ons bij de hand. 

Gij, Heer, aanvaardt ons in onze kortzichtigheid. 

 

 

Slotgebed 

God, wij danken U om dat Teken ons gegeven, 

om de nieuwe Hoop voor deze wereld. 

Wij danken U om Jezus die vrede brengt,  

die muren afbreekt en grenzen uitwist. 

Wij danken U om Hem, 

eerste Begin van een nieuwe wereld, 

eerste Stap op een nieuwe weg. 

God onder ons, uw Zoon en onze Gids. Amen. 
 

Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET ZAL NIET ‘IETS’ 

MAAR ‘IEMAND’ ZIJN 

Kris Buckinx, april 2020 
 

Hoop brengen  

in bange tijden, 

recht laten geschieden waar 

veel onrecht is, 

genezing voor wiens hart 

gebroken, 

bevrijding voor wie vast zit 

in oordeel en in angst. 

Van mooie woorden zal het 

heus niet komen, 

papier is heel geduldig weet u wel. 

Door wijsheidsstromen vloeiden vele woorden, 

massa’s ideeën raasden door de geschiedenis. 

Zij die arm zijn trekken nog steeds aan ‘t kortste eind, 

rijken willen vooral rijker worden. 

Neen, de boodschap is dat ieder hoop mag putten, 

dat ieder vree en vreugde, toekomst vinden mag. 

‘t Zal gebeuren dat een ongekende op zal staan, 

midden tussen jullie door zal lopen, 

angst en wanhoop met zich meeneemt 

en een spoor van licht en goddelijke vonken  

achter laat. 

Geloof dat Hij te kennen is in de kleine goede daden, 

de zorg, het volgehouden mededogen, 

de blijdschap, de verwondering  

om het goede en het schone, 

en meest van al,  

waar Hij aan kleine mensen recht verschaft. 

https://www.youtube.com/watch?v=XEHU_QiumkM


Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in Hem 

die geen andere naam heeft dan 

IK-ZAL-ER-ZIJN-VOOR-JOU, 

Jahwe, God van mensen. 

Die ons uitnodigt om voor elkaar 

licht te zijn en hoop, 

sterkte en warmte, troost en toeverlaat. 

 

Ik geloof in de tekenen die Hij ons geeft: 

profeten die spreken en armen die opstaan, 

kleinen die groot worden genoemd 

en mensen die kiezen voor elkaar. 

 

Ik geloof in zijn teken bij uitstek, 

Jezus, zoon van mensen, 

gezalfde van God en vreugdebode, 

kwetsbaar als ieder mens 

maar trouw in de liefde, 

tot in het uur van zijn dood. 

 

Ik geloof in het werken van zijn Geest 

die waait waarheen Hij wil. 

Die ons in beweging brengt 

en ons bemoedigt wanneer wij twijfelen, 

die vuur en kracht is, 

nieuwe toekomst en leven voor allen. 

 

Onze Vader 

Bidden wij met onze handen open, 

als teken van verbondenheid met allen 

die ons gebed nodig hebben. 

 

Vredeswens 

Vrede is het Woord van de Heer  

voor zijn volk,  

voor zijn getrouwen, 

voor alle mensen. 

Die vrede komt ons tegemoet 

waar wij op weg gaan naar elkaar. 

 De vrede van God die tegemoet komt,  

 zij altijd met u.  

 

Bidden wij elkaar die vrede toe. 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=1wXRpcTmudQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christus, 

als we ons laten leiden door winst en eigen voor

deel in de keuzes die we maken 

dat zijt Gij de vaste bodem onder onze voeten. 

Gij, Christus, aanvaardt ons in onze kleinheid. 

Tot zeven maal zeventigmaal... 
 

Heer, onze God, 

als we niet beseffen dat van ons inzet, aandacht, 

troost en durf verwacht wordt, 

wijst Gij ons opnieuw de weg van Jezus, 

de weg van breken en delen in dienende liefde. 

Gij Heer, aanvaardt ons in onze beperktheid. 

Tot zeven maal zeventigmaal... 
 

God, Gij zijt ons genadig 

en toont ons de weg tot in het eeuwig leven 

 

Inleiding op de lezingen 
In het evangelie leidt Marcus het optreden  

van Johannes de doper - en daarmee ook zijn hele 

Jezusverhaal - in met een citaat uit de profeet Jesaja. 

In de eerste lezing horen wij dat citaat in zijn ruimere 

context: 'Bereid de weg van de Heer,  

maak zijn paden recht!' 

 

Lezing  Jesaja 40,1-5; 9-11 

'Troost, troost mijn volk', zegt uw God. 

'Spreek tot het hart van Jeruzalem 

en roep het toe dat zijn diensttijd voorbij is, 

dat zijn schuld is voldaan, 

dat het uit de hand van de Heer een dubbele straf  

voor al zijn zonden ontvangen heeft.' 

Luister, iemand roept: 

'Bereid de Heer een weg in de woestijn, 

in het dorre land, een rechte baan voor onze God. 

Elk dal moet worden opgehoogd, 

en elke berg en heuvel moet worden afgegraven; 

oneffen plekken moeten vlak gemaakt worden 

en ruige gronden worden een vlakte. 

De heerlijkheid van de Heer zal zich openbaren,  

en alle mensen zullen haar zien, 

want de mond van de Heer heeft gesproken.' 

Klim op een hoge berg, met uw boodschap van 

vreugde, Sion, verhef met kracht uw stem,  

Jeruzalem, bode van vreugde,  

verhef haar, en wees niet bang. 

Zeg tegen de steden van Juda: 'Hier is uw God.' 

Hier is de Heer God. Hij komt in kracht;  

de heerschappij is in zijn hand; 

kijk, zijn loon draagt Hij met zich mee,  

en zijn werk gaat voor Hem uit. 

Als een herder zal Hij zijn kudde weiden; 

in zijn arm brengt Hij de lammeren samen en  

Hij draagt ze aan zijn borst  

terwijl Hij de ooien leidt. 
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Een moment voor de kinderen 
Beste kinderen en mama’s en papa’s, 

Heb je de deurhanger gemaakt?  

Heb je elke dag een sleutel gekleurd?  

Is het nog niet gelukt? Geen erg:  

hier vind je de deurhanger om af te tellen. 

https://sintjozeftereken.be/nieuws.php 
 

Vandaag mag je het tweede kaarsje kleuren. 

 

In het kerstverhaal horen we  

dat het niet altijd gemakkelijk is  

om een goede woning te vinden.  

Dat was ook voor Maria zo. Kijk hier. 

Ook vandaag zijn er nog altijd mensen  

die op zoek zijn naar een veilige en warme thuis. 

Daarom is het goed dat we er in deze advent  

bijzondere aandacht aan geven. 

 

En papa's en mama's, hier vinden jullie de link  

naar de deurhanger van de tweede zondag: 

https://sintjozeftereken.be 

 

Evangelie  Marcus 1, 1-8 

 Jezus, ik denk aan jou 

 Jezus, ik spreek met jou 

 Jezus, ik hou van jou. 

 

Begin van de goede boodschap van Jezus Christus, 

Zoon van God.  

Zoals geschreven staat bij de profeet Jesaja: 

Zie, Ik zend mijn bode voor U uit, 

om uw weg te banen; een stem roept in de woestijn: 

Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht, 

zo trad Johannes op.  

Hij doopte in de woestijn en verkondigde een doop 

van bekering tot vergeving van zonden.  

Heel Judea en alle inwoners van Jeruzalem  

liepen naar hem uit.  

Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,  

en beleden hun zonden.  

Johannes ging gekleed in kameelhaar  

en had een leren gordel om zijn middel,  

en hij leefde van sprinkhanen en wilde honing.  

Hij kondigde aan: 'Na mij komt iemand die krachtiger 

is dan ik; ik ben te min om mij te bukken en de riem 

van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met 

water, maar Hij zal u dopen in heilige Geest.' 

 

Een adventslied om naar te luisteren 
Rorate Caelie:  

https://www.youtube.com/watch?
v=y6hZbScdH_c 
Het is een gebed van een mens die beseft dat niet 

alles is zoals het zo moeten zijn. 

In de laatste strofe troost God ons zelf  

met de woorden:  

"Vrees niet, Ik ben uw God, uw Verlosster". 

 
vertaling: 

 Dauwt, hemelen, van boven, 
 gij, wolken, regent de Rechtvaardige. 
 

Wees niet langer vertoornd, o Heer, 
 gedenk niet langer onze ongerechtigheid. 
 Zie, de stad van de Heilige is verlaten geworden, 
 Sion is verlaten geworden; Jerusalem ontvolkt, 
 het huis van uw heiliging en uw heerlijkheid, 
 waar onze vaderen U lofliederen zongen. 
 
We hebben gezondigd  
en zijn als een onreine geworden 
en allen zijn wij als bladeren afgevallen, 
en onze zonden hebben ons als de wind weggeblazen. 
U hebt uw aangezicht verborgen voor ons 
en ons verpletterd door de zwaarte van onze schuld. 
 
Zie, Heer, de ellende van uw volk, 
en zend Hem die Gij ons zenden zult; 
 
Zend het Lam, de Beheerser van de aarde, 
van de rots in de woestijn naar Sion’s dochter, 
opdat Hij het juk van onze gevangenschap wegneemt. 
 
Troost u, troost u, mijn volk; 
weldra zal uw heil komen. 
Waarom wordt gij door rouw verteerd, 
Omdat de droefheid u opnieuw heeft aangegrepen? 
Ik zal u redden, vrees niet; 
Want Ik ben de Heer, uw God, de Heilige van Israel, 
uw Verlosser. 
 

Voorbeden 

Bidden we voor de profeten onder ons: 

mensen die onomwonden wegen wijzen 

naar geluk voor iedereen, 

dat ze stem blijven geven aan de woorden  

van de zwakken en kleinen in onze maatschappij. 

 

Bidden we voor de herders onder ons: 

mensen in de zorg die handen en voeten geven 

aan wat barmhartigheid betekent, 

dat zij altijd oog blijven hebben  

voor wie zorg en warmte nodig heeft. 

 

Bidden we voor de wegbereiders onder ons: 

mensen zoals de vele vrijwilligers  

die het goede doen, 

dat zij zich altijd mogen blijven zien  

als een onmisbare schakel van het geheel. 

 

Bidden we voor de mensen naast ons  

die financieel niet rondkomen 

en daardoor in de marge terechtkomen, 

dat zij altijd kracht blijven vinden  

om hun eigenwaarde te behouden. 

 

Bidden we voor onze Kerkgemeenschap  

waarin iedereen een plaats krijgt: 

dat wij elkaar blijven oproepen. 
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