3e zondag advent jaar C
12 december 2021

Opkomen voor de ander
vanuit onze vreugde
Lied

Weest verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.
Welkom
Bijzonder welkom aan de gezinnen met
de vormelingen!
Moment met de kinderen
en de 3 kaarsen worden aangestoken

Gebed om nabijheid
Jezus
Gij wilt dat onze vreugde volkomen is,
dat wij delen met wie niets heeft,
dat we tevreden zijn met wat ons toekomt.
Wij bidden U, blijf ons nabij,
om goed te zijn in woord en daad.
Doe ons beeld worden
van uw menslievendheid.
Wij vragen het U door Jezus. Amen.

Lied

Kracht van verbinden, als grond van bestaan,
vanuit wat Hij deed, wat Hij zei,
stevig geworteld en vrij om te gaan,
in kwetsbaarheid sterk en nabij.
Inleiding op de lezingen
De derde zondag van de Advent heet:
vreugdezondag, 'Gaudete' zondag. De lezing zegt
ons duidelijk waarom: de Heer is nabij.
In het evangelie maakt Johannes de Doper
deze zondag heel concreet hoe wij ons voorbereiden
op de geboorte van Jezus zodat wij samen
een vreugdevol lied zingen.

Eerste lezing Sefanja 3, 14-18a
Orgel
Evangelie Lucas 3, 10-18
Jezus, ik denk aan jou,
Jezus, ik spreek met jou, Jezus ik hou van jou.
laten we rechtstaan

Homilie
Voorbeden
Laten we vol vertrouwen God alles voorleggen
wat ons beroert op weg naar Kerstmis:
Ik wil voor iedereen
de deur van mijn hart openzetten,
ook voor arme mensen, daklozen en zieken.
Lieve God, ik wil in deze advent,
meer voor de anderen doen.

Ik zet mijn hart open voor de ander.
In deze adventsperiode
wil ik de deuren van mijn hart open zetten

door te helpen waar ik kan,
te delen, te luisteren.
Als ik anderen uitsluit zijn mijn deuren gesloten.
Als ik mijn deuren openzet,
is de wereld vol vreugde en liefde.
Ik wil in deze adventsperiode
een engel zijn voor anderen,
Lieve God, ik wil de deuren van mijn hart
openen om anderen liefde te geven.
Dat kome me, heden over ons, ...
Ik wil op deze wereldlichtjesdag
een lichtje laten branden voor alle
sterrenkinderen omdat ze te vroeg geboren zijn.
Dat kome me, heden over ons, ...
Geloofsbelijdenis
laten we hiervoor rechtstaan

Ik geloof in God,
Hij die als een Vader
met moederlijke liefde voor ons zorgt.
Ik geloof in Jezus,
die aan Gods liefde een gezicht gaf.
Hij is onze Reisgezel, een Vriend onderweg,
de betrouwbare Gids die zijn leven geeft
opdat niemand onderweg zou bezwijken.
Ik geloof in de Geest,
de stille, ongeziene Kracht op onze levensweg.
Hij houdt Gods liefde in ons levend.
Ik geloof in de gemeenschap van mensen
samen op weg, die blijft geloven
in breken en delen.
Ik geloof dat wij samen op weg zijn
naar leven ten volle
in eeuwigheid. Amen.
Offerande
De kinderen van de Heilig-Hartschool
verzamelden spulletjes om te delen
met anderen.
We brengen deze in ons midden.

Ondertussen komen de misdienaars
rond met een mandje.
Dat wat zij krijgen, gaat naar
de actie van Welzijnszorg nationaal
om iedereen de kans te geven
in een goed huis te wonen.
Je kan ook storten via:
https://welzijnszorg.be/steun

Vanaf 40 euro is je gi ﬁscaal a rekbaar.
Gebed over de gaven
God, Gij maakt van dit brood en deze wijn
tastbare tekenen van uw tedere aanwezigheid.
Geef dat we er de kracht in vinden
om verbonden te leven met U en met elkaar,
zodat we mensen in armoede horen en zien.
We vragen het door Christus, onze Heer. 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.

Toen Jezus met zijn vrienden aan tafel ging,
sprak Hij een dankgebed uit.
Ook wij willen vandaag dank je wel zeggen
aan Jou, God, zoals Jezus deed.
God, wij bidden dat de Geest van Jezus
in ons hart mag wonen.
Maak onze liefde ruimer.
Steek kracht in onze daden.
Help ons om, naar zijn voorbeeld,
goede mensen te zijn.
God, dank je wel voor Jezus, jouw zoon.
Hij heeft ons getoond hoeveel Jij van ons houdt.
Samen met deze jongeren
en alle mensen die met ons verbonden zijn,
willen we feest vieren
zoals op het Laatste Avondmaal.
daarvoor staan we recht.

Wij doen samen wat Jezus die laatste avond
van zijn leven deed.
Jezus nam brood. Hij brak het in stukjes:
voor ieder van zijn vrienden één stuk.
Hij sprak: "Neem dit brood en eet het op.
Zo zal er altijd een stukje van Mij bij jullie blijven."
Toen gaf hij een beker met wijn rond.
Hij zei: "Neem deze beker en drink van de wijn.
Dan zullen jullie Mij nooit vergeten.
Doe later met je vrienden wat Ik nu met jullie doe.
Dan zal Ik er altijd bij zijn."
Laten we dan samen de kern en de kracht
van ons geloof uitzingen.

Zo vertellen wij elkaar de Blijde Boodschap:
dat Jezus leeft in ons midden.

Zo zeggen wij, dat wij allen werken
aan zijn rijk van vrede.
God, Jij nodigt ons vandaag weer uit
rond deze tafel. Wij vragen Je,
laat deze maaltijd ons helpen
om voor elkaar licht zijn,
zoals Jezus voor ons.
Wij vragen Je ook om licht te zijn
voor alle mensen die gestorven zijn (…).
En geef ons ook het licht van vertrouwen
dat zij het goed hebben, bij Jou in de hemel.
God, laat ons van de aarde
een stukje hemel maken,
daar waar wij goedheid brengen,
waar wij vreugde zaaien.
waar wij de anderen van dienst zijn.
Zo mogen wij meewerken aan jouw rijk:
een rijk van geluk en vrede
waar alle mensen, jong of oud,
van welk ras of stand ook,
samen wonen als één grote familie.
Uw woord is een licht op mijn pad …
Onze Vader
bidden we met open handen als teken
dat we licht te brengen bij anderen
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.

Een lied van vrede

Communie
Om in stilte te lezen op weg met het licht
Gouden vlam, eerste kaars,
licht, jij bent een hoopvol teken.
Hand in hand, hand in hand
vieren wij de adventsweken.
Ga ons voor, tweede kaars,
en wil ons de wegen wijzen.
Hand in hand, hand in hand
gaan we samen verder reizen.
Geef ons moed, derde kaars,
help de duisternis verjagen.
Hand in hand, hand in hand
gaan wij het er nu op wagen.
Held’re ster, vierde kaars,
laat jouw licht de stal nu wijzen.
Hand in hand, hand in hand,
Heel nabij, nog even reizen!
Levend Licht, stralend Licht!
Zo is God hier in ons midden.
Hand in hand, hand in hand
mogen wij Hem aanbidden.
Kind, jij geeft ons klank en stem
om te zingen in Bethlehem.

Slotgebed
Wat moeten wij doen
om ons voor te bereiden op uw komst, Jezus?
Soms stel ik me die vraag ook wel eens,
net zoals de mensen ten tijde van Johannes.
Het antwoord is niet altijd even duidelijk.
We voelen wel dat Jij ons uitdaagt
om mensen te helpen.
Blijf dat doen, God, zodat wij zien
in wie Gij opnieuw geboren wordt. Amen.

Lied

Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen en hopen en sterren gaan kopen.
Advent is dromen dat Jezus zal komen.
Iedere week weer een licht ontsteken
vlammen van vuur voor komende weken
tekens van hoop in de duisternis,
omdat het bijna kerstfeest is.
Mededelingen
Zending en zegen

ADVENT 2021
* Adventskalenders van Welzijnszorg:
mee te nemen aan € 2,5
*Affiches om voor je raam te hangen.
* Kerstcadeautje voor mensen van Welzijnsschakel
* Folder voor kinderen: neem zeker mee!
* Zondag 19 december: vierde adventszondag
Gezinsviering met eerste communicanten van de
Heilige-Hartschool, de Watertoren, de Ark,
de Don Boscoschool en de Broederscholen
* Vrijdag 24 december: 24u00
Middernachtmis met...
* Zaterdag 25 december: 10u30
Kerstviering met ...
* Zondag 26 december: 10u30
Een zinvolle tijd toegewenst!

Een zinvol boekje voor deze tijd:
te bestellen aan € 9,95. Zie:
https://adveniat.nl/product/vandrie-engelen-tot-driekoningen/

Mogelijks stel je vast dat er
mensen zijn die al een lange tijd
niet zien in de kerk.
Wil je weten hoe het met hem,
haar of hen is
en neem je graag eens contact op?
Dat waarderen ze ongetwijfeld.
Weet je niet hoe je ze kan bereiken?
Vraag het op het secretariaat:
we helpen je daar graag mee verder.
03 776 11 07 - secretariaat@sintjozeftereken.be.

