
 
 
 
 
 

 
  
 

ADVENT 2016 
 

-Neem een affiche mee van Welzijnszorg  

om de armoede in ons land te bestrijden. 
-Er is een adventskalender beschikbaar aan € 2,-  

-Een digitale bezinning kan u dagelijks ontvangen  
als u intekent op: http://www.ignatiaansbidden.org  
 

VANDAAG 11 december:   

-Na de viering: 'soep op de stoep': er wordt een tas soep  
aangeboden aan een vrijwillige bijdrage; de opbrengst  

gaat naar de nationale actie van Welzijnszorg. 
-Na de viering, 11u45, bijeenkomst voor vormelingen en 

ook voor de 'jonge gezinnen' (tot 13u in de Heilig-

Hartschool). 
-Om 16u: Kerstconcert door het Sint-Ceciliakoor,  

met een glas gluwhein. Zij zingen Zweedse kerstliederen. 
 

Zondag 18 december: 4e Adventszondag 
Gedachtenisviering voor de overledenen van november. 

Info en omhaling voor een project in Benin,  
door de familie Dhondt e.a. 
 

Woensdag 21 december om 20u: Kerstconcert door 

Flanders Boys Choir: 'In dulci Jubilo'. Op het programma 

Vlaamse kerstliederen en Engelse Carols. Het koor wordt 
begeleid door organist Emmanuel Van Kerckhoven en 

staat onder leiding van Dieter Van Handenhoven.  
Nadien kan u zich verwarmen aan chocomelk of  

glühwein. Meer info en tickets op flandersboyschoir.org  
of op het nummer 0473 52 95 25: VVK 12,5 € / kassa 15 

€ / -18j 5 €. 
 

Kerstvieringen 

-24 december - 24u00: Middernachtmis met het koor  
Sint-Cecilia olv Els de Lentacker. 

-25 december - 10u30: Kindvriendelijke viering met  
jeugdkoor Mozaïek olv Bernard Foubert. 

Onze facebookpagina werd onlangs  
vernieuwd. Ga zeker eens een kijkje nemen, 
of wordt 'onze vriend', zo kom je heel wat 
nieuwsjes te weten! 
 
Je vindt het zo: 
www.facebook.com/terekenparochie 
 
of langs de website: 
www.terekenparochie.be. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lied   
 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mozes weet niet wat hij ziet: 
‘Brandt die braamstruik echt?’ 
En wij horen tot vandaag 
Gods stem die tot hem zegt: 
Wees niet bang, Ik zal er zijn, 
dichtbij en wereldwijd, 
in woord en wind, in vrouw en kind, 
een Vader voor altijd.  
  Een woord van … 
 
Tijd voor de kinderen 
De drie kaarsen op de adventskrans  

worden aangestoken. 

 

3de zondag van de Advent  
a jaar 
11 december 2016 

… als licht in het donker 

http://www.ignatiaansbidden.org
http://flandersboyschoir.org


Lied 
Koning, Herder, Trooster, Vriend, 
Vredebrenger, Vorst, 
Hoop voor wie in wanhoop leeft 
en naar vergeving dorst. 
Koning in een kribbe en gebroken aan een kruis. 
Zijn troost reikt ver voorbij zijn dood 
en eens brengt hij ons thuis. 
 Een woord van … 
 
Mensen kiezen wegen waar lammen kunnen gaan. 
Mensen spreken woorden  
die een dove kan verstaan. 
Mensen willen ogen zijn  
voor wie geen licht meer ziet. 
Mensen dragen mensen  
en het duister haalt het niet 
 Een woord van … 
 
Bidden om Gods nabijheid psalm 146 

God, wij mogen ons gelukkig weten 
omdat wij op U vertrouwen. 
Gij zijt altijd trouw, Gij geeft toekomst, 
Gij bezielt de mens en al wat leeft. 
Gij wekt ons op zodat mensen zonder recht  
een thuis vinden, 
Gij doet ons brood en ruimte delen met velen. 
Door vreemdelingen en geboeiden  
laten wij ons raken, 
wij moeten armen tot mensen maken. 
 
Zo zijt, Gij onze God, 
ons nabij in lichte en donkere dagen. 
Gij keert alles ten goede, 
Gij zijt onze God, in eeuwigheid. Amen. 
 
Welkom 
 
Gebed  
Goede Vader, wij willen uw kinderen zijn  
en wonen in uw huis van vrede en geluk.  
Wij dromen van een wereld 
waarin alle mensen gelukkig kunnen leven. 
Wijs ons de weg om te doen wat goed is. 
Help ons om iedere dag meer  
in de voetstappen van Jezus te gaan. Amen.  
 
Inleiding op de lezingen. 
De lezingen doen ons uitkijken naar de tekenen  

van Gods komst in ons midden.  
De steppe zal bloeien, weet Jesaja. 

Jezus verwijst naar de zichtbare tekenen van het rijk Gods 
dat doorbreekt: 'Blinden zien en lammen lopen, melaatsen 

genezen en doven horen, doden staan op en aan armen 
wordt de blijde boodschap verkondigd'. 

 

Eerste lezing  
Jesaja 35, 1-6a.10  

Marie-Jeanne Speleman  Rita Janssens  

Slotgebed 
Lieve Jezus, uw hart is zo groot. 
Arme en rijke, gezonde en zieke, 
kleine en grote mensen  
allen waren uw vrienden. 
Help ons om ook van ons hart  
een warme thuis te maken, 
waarin veel mensen mogen wonen. 
Dan zullen wij luisteren  
naar hun blijdschap en verdriet. 
Help ons om in de komende dagen en weken 
op die manier mee te werken aan een aangename 
leefwereld rondom ons, in ons gezin, werk  
en overal waar wij komen. Amen. 

 

Lied 
Derde wereld, vierde wereld,  
arme mensen, dat zijn wij  
als wij niet de dingen delen  
van onz’ welvaartmaatschappij! 
 

Je kent de man in het station die spoorloos  
zit te kijken naar het niets en naar het al  
en naar de vele rijken. 
 

Je kent de vrouw in het portiek  
die uren zit te wachten op het alles, op het niets, 
wat heeft ze te verwachten? 
 

Je kent het kind met donk’re huid  
dat zoekt naar om-het-even, het vindt alles  
maar ook niets, hoe kan het overleven? 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Lied 
Het geheim is slechts een draadje,  
Gods spinsel dat ons bindt. 
’t Zijn doodgewone dingen  
waarin je zoveel kansen vindt. 
Verbonden met een ander,  
als deel van Gods geheel, 
dan komt het goede boven,  
dan kan je zoveel meer. 

 

Dank aan het schoolkoor van  
de Heilig-Hartschool en de Watertoren ! 

Ook dank aan  
allen die zich  
voor anderen  

inzetten 
 

én aan 
 
 
 

die als coördinatoren mee zorg dragen  
voor de pijler 'Dienst aan mensen' 



Advent …  

een tijd die wakker maakt: 
het durven zien van zoveel uitsluiting, 

een oproep om iets te veranderen bij onszelf, 
bij onze eigen groep en in de grote samenleving. 
 

Advent … 

een tijd om te leren ongeziene mensen te zien, 
je laten raken door het zwijgen  

dat over hun bestaan hangt en het je aantrekken. 
 

Uitkijken naar Kerstmis … 

een begin van een nieuwe manier van leven 
waarbij 'Ik ben er … voor jou'  

in mensen zichtbaar wordt, 
een nieuw begin van een lange weg 

van ommekeer en solidariteit, 
van gerechtigheid, van hoop en vertrouwen, 

van er zijn voor anderen. 
 

Zo wordt God mens. 

Gebed om vrede en vredewens 
Goede Vader, zend ons het licht 
door het vuur van de vreugde 
door het vuur van de vriendschap 
door het vuur van de hoop 
door het vuur van het geloof 
door het vuur van het geduld 
door het vuur van de liefde 
door het vuur van uw vrede 
laat ons het beste van onszelf geven. 
 Die vrede van God zij altijd met u. 
 Geven we die vrede ook door aan elkaar. 
 
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   muziek door … 

 
Om in stilte te lezen 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lied 
Als je naar de hemel kijkt in een donk’re nacht,  
de volle maan, een verre ster  
heeft iemand dat bedacht? 
Vier met ons mee een leven vol wond’ren.  
Kom met ons mee naar God’s wond’re land. 
 

Als je naar de wolken kijkt in hun stille pracht.  
Een regenboog, een schapenwolk  
heeft iemand dat bedacht? 
Vier met ons mee… 
 

Evangelie   Matteüs 11, 2-11 
 

Homilie 

 

Voorbeden  
Bidden wij tot God  
om verbondenheid en solidariteit tussen mensen. 
 

Voor de mensen die ziek zijn of in armoede leven. 
Wij bidden dat zij niet vereenzamen of moedeloos 
worden, maar dat zij weer toekomst zien,  
geholpen door zorgzame medemensen. 
 

Als licht in een donkere nacht,  
als hoop in een moeilijke tijd, 
zo klinkt Gods Woord dat wij horen. 
 

Voor hen die begaan zijn met armen en zieken. 
Wij bidden dat zij niet opgeven  
of ontmoedigd geraken, 
maar weer de kracht vinden  
om hun medemensen toekomst te bieden. 
Als licht in een donkere nacht, ... 
 

Voor hen die in buurten, verenigingen  
en geloofsgemeenschappen zorgen voor  
het welzijn van mensen in armoede.  
Zij brengen het goede nieuws in praktijk. 
Wij bidden dat hun inzet gewaardeerd wordt. 
Als licht in een donkere nacht, … 
 

Op deze 20e wereldlichtjesdag, willen we de  
herinnering aan overleden kinderen levend houden.  
Vandaag gaat de cirkel van licht letterlijk  
de wereld rond, opdat niemand alleen zou blijven  
met het immense verdriet bij het overlijden  
van kinderen, hoe oud ze ook zijn,  
hoe lang het ook geleden is.  
Mag hun licht blijven stralen.  
Als licht in een donkere nacht, ... 
  
Geloofsbelijdenis  

Ik geloof  in God.  
Ik hoor Hem:  
Hij roept mij om steeds het goede te doen.  
Ik geloof in Jezus.   
Ik zie Hem: Hij gaat mij voor en wijst mij de weg.   
Ik geloof in de Geest.   
Ik voel Hem: Hij geeft mij kracht om door te gaan.   



Ik geloof in de gemeenschap van deze kerk  
en ben blij dat ik er bij hoor.   
Ik geloof in Gods Koninkrijk en ben bereid  
om mijn steentje bij te dragen. 
 
Offerande    
De omhaling vandaag is bestemd voor de actie 
van Welzijnszorg Nationaal: 1 op 7 mensen leeft 

in armoede. Welzijnszorg probeert met financiële 

middelen en ook via politieke weg mensen  
uit armoede te krijgen. 

 

Lied    
Hier in dit huis met deuren en ramen,  
met muren en buren en tijd voor elkaar. 
Hier komen wij samen om het leven te vieren. 
Hier staat een stoel voor iedereen klaar. 
Hier in dit huis waar wij gast aan Gods tafel zijn, 
eet en drink brood en wijn. 
 

Hier in dit huis, samen met velen,  
komen wij samen in Jezus’ naam. 
Om in de maaltijd het wonder te delen.  
Het leven dat God ons cadeau heeft gedaan. 
Hier in dit huis waar wij gast aan Gods tafel zijn, 
eet en drink brood en wijn. 
 
Gebed over de gaven 
God van licht en leven,  
Brood en Wijn zijn symbolen van uw grote liefde.  
Wij willen ook onszelf geven, zoals we zijn, 
met onze goede en minder goede kanten,  
Kom bij ons en doe ons steeds meer  
mensen worden van liefde en vrede. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Wanneer zoals nu het leven verstilt, 
bladeren van de bomen verdwenen zijn, 
geen vogel die vrijuit zingt, 
wanneer zoals in deze dagen het leven stiller wordt  
dan is het alsof wij niets anders kunnen 
dan ons oor bij U, onze God, te luisteren leggen. 
 

Wanneer zoals nu  
de nachten lengen en de dagen korten, 
het licht verliest en de duisternis wint, 
dan is het alsof wij niets anders willen 
dan bij U, onze God, veilig te schuilen. 
 

Wanneer zoals nu wij onderdak zoeken,  
elkaar verwarmen en zingen en vertellen  
van het licht dat komt, dan is het alsof wij  
de naam van Jezus wel moeten noemen. 
 

Hij vertrouwde op U. 
Lamme mensen heeft hij overeind  
kunnen helpen, in al wat Hij zei,  
iet Hij uw boventoon klinken,  
zelfs doven konden het horen. 
Hij bracht licht bij mensen,  
zelfs blinden konden dat zien. 

Hij keek tot in het hart van de mens. 
En ging met hen aan tafel.    (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daarom keren wij ons tot U, God, 
en bidden wij voor alle mensen  
die ons ter harte gaan: 
hen van wie wij heel veel houden 
en ook hen van wie wij nog niet genoeg houden. 
Wij bidden ook voor hen die gestorven zijn (…). 
Laat hen leven in uw eeuwig licht. 
 

Voor ons allen vragen wij U: 
doe ons groeien in geloof, 
versterk onze hoop, verruim onze liefde, 
en laat uw Geest te zien zijn in wat wij doen. 
  

Geef dan, God, dat wij elkaar niet in de steek laten, 
dat onze liefde toeneemt  
in inzicht en fijngevoeligheid om de weg te kunnen 
gaan die Jezus ons is voorgegaan. 
 

Onze Vader   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


