
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
 

ADVENT 2015: 'Een toekomst zonder armoede'. 
 

Zondag 29 november: 'Dromen' 

 

Zondag 06 december: 'Het pad recht maken' 

 

Zondag 13 december:  

'Laat uw handen niet verslappen' 

- Dank voor de samenwerking met Heilig-Hartschool  

- Dank voor je bijdrage bij de omhaling tvv Welzijnszorg 

- Dank ook voor je vrije bijdrage voor de Soep die we 

  serveren om op te komen voor een leven zonder  

  armoede voor alle mensen.  

  Dank aan de mensen van den Azalee/ Variant die dit 

  jaar voor ons de soep maakten. 
   

Zondag 20 december: 'God komt bij ons wonen'. 
 

Donderdag 24 december: 

24u: Kerstnachtviering met Sint-Ceciliakoor. 
 

Vrijdag 25 december: 

10u30: Kerstviering met jongerenkoor Mozaïek. 

  

TEKEN JE ZEKER DE PETITIE  
om op te komen voor mensen  

in armoede en de politici  

daar mee op te wijzen? 
Je vindt deze achteraan  

in de kerk. 
Je handtekening zetten is voldoende! 

Vind je de schilderijen  

van de tentoonstelling  
hier in de kerk mooi? 

 
Neem gerust de tijd  

om ze nog eens te bekijken. 

Mogen we vragen om iets  
in het gastenboek te schrijven.  

Je vindt dit achteraan in de kerk. 
Je zal er de kunstenaar Luc Blomme  

een enorm plezier mee doen. 
Dank je wel ervoor! 

3e adventszondag: Laat je handen niet verslappen 

We komen binnen met een gevulde kinderwagen. 

De Heilig Hartschool verzamelde weer heel wat  
verzorgingsproducten voor de mensen van  

Welzijnsschakel Tereken. Dank ervoor! 
 

Het schilderij van Luc Blomme met Johannes De Doper 
staat vooraan 

 
Lied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
dromen als ’t moet dat hij komt voorgoed. 
Advent is dromen dat Jezus zal komen. 
 
Iedere week weer een licht ontsteken 
vlammen van vuur voor de komende weken  
tekens van hoop in de duisternis,  
omdat het bijna kerstfeest is. 
 
Advent is dromen dat Jezus zal komen,  
dromen van vrede voor mensen van heden 
advent is dromen dat Jezus zal komen. 
 
 
 
 

 

 

 
 

13 december 2015 - c-jaar 

1e adventszondag: Dromen 

2e adventszondag: Het pad recht maken 



Welkom 
Door een leerling en een leerkracht van de school: 

Welkom aan jullie allen om samen met ons  
te bidden voor een toekomst zonder armoede  
voor alle mensen. 
 

Wij laten onze handen niet verslappen 
en helpen waar mogelijk zodat het leven 
voor elke mens goed zou kunnen zijn. 
 

Door een vormeling 

Welkom aan jullie allen om samen met ons 
te bidden en te zingen, 
zo bereiden we ons voor om Jezus  
in ons leven te ontvangen. 
 

Door de voorgangers 

Welkom aan priester Marc Roseeuw 
die vandaag met ons meeviert  
en ons tegelijkertijd iets zal vertellen over 
deze mooie schilderijen hier in de kerk, 
gemaakt door zijn vriend Luc Blomme. 
 

Welkom omdat we - ondanks alle berichten 
vandaag toch ook dankbaar mogen zijn. 
Als zussen en broers komen we hier bijeen, 
we zetten ons in voor Welzijnszorg,  
en samen we kijken uit naar de komst van Jezus. 
Gaudete! 
 

Hem mogen we hier al ontmoeten, in naam van  
de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
 
Lied   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Het orgel speelt zachtjes verder. 

Ondertussen maakt iemand de kinderwagen klaar. 

En worden de drie kaarsen van de Adventskrans  
aangestoken. 

Ik bid op deze 19e wereldlichtjesdag,  
dat 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. 
Laten wij bidden:  
wij bidden U, verhoor ons. 
 

Ik bid voor alle die mensen  
die gevlucht zijn uit hun land  
op zoek naar een beter leven, 
maar ook hier in armoede belanden. 
Ik bid dat Kerstmis ook voor hen 
een feest van vrede mag worden. 
Laten wij bidden:  
wij bidden U, verhoor ons. 
 

Ik bid voor ons hier vandaag samen: 
dat wij in deze advent ook pakjes klaarmaken 
met wat meer geduld, wat meer goede wil 
en wat meer tijd voor het Kerstekind. 
Laten wij bidden:  
wij bidden U, verhoor ons. 
 

Samen: 

God, wij bidden dat liefde ons hart mag  
verlichtenzodat er licht komt overal in de 
wereld. Amen. 
 
Lied 
Love shine a light in every corner of my heart 
Let the love light carry, let the love light carry 
Light up the magic in every little part 
Let our love shine a light  
in every corner of my heart. 
 

Love shine a light in every corner of my dream 
Let the love light carry, let the love light carry 
Like the mighty river flowing from the stream 
Let our love shine a light  
in every corner of our dream. 
 

And we're all gonna shine a light together. 
All shine a light to light the way 
Brothers and sisters in every little part 
Let our love shine a light  
in every corner of our hearts. 
 

Love shine a light in every corner of the world 
Let the love light carry, let the love light carry 
Light up the magic for every boy and girl 
Let our love shine a light  
in every corner of the world. 
 

And we're all gonna shine a light together 
All shine a light to light the way 
Brothers and sisters in every little part 
Let our love shine a light  
in every corner of our hearts. 



Beziel ons met uw Geest. 
Geef dat het zichtbaar is  dat wij  
uw mensen zijn, levende wezens  
van tastbare liefde, van hoop en toekomst, 
van een levende God. 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
Bidden wij in stilte om vrede dichtbij en veraf. 
 Die vrede zij altijd met u. 
 
Vrede, vrede, vrede  
voor alle mensen in alle landen,  
groot en klein. 
Geen oorlog en boosheid,  
geen onderdrukking maar vrijheid, 
vrede zal er zijn. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorbeden  
Hier wil ik bidden voor alle zieke mensen. 
Ik hoop dat ze er niet alleen voor staan 
en ze gauw beter worden. 
Laten wij bidden:  
wij bidden U, verhoor ons. 
 
Ik bid voor alle gezinnen  
waar een kindje op komst is, 
dat al de moeders en vaders  
de blijheid voelen van het verwachten. 
Laten wij bidden:  
wij bidden U, verhoor ons. 

Om in stilte te lezen      W. Bruyninckx 

Je voelt een hand op je schouders,  
en je hoort een stem die zegt:  

Ik ben er.  
Ik ga met je mee. 
 

Je ziet om:  

een mens die je toelacht,  

ogen die je moed geven,  
en je voelt een hand die vast is en warm. 

 
'God', zeg je dan, 'fijn dat je meegaat, 

want alleen ben ik te klein en te bang...' 
 

God gaat altijd  

in mensen met je mee...! 

Een derde kaars van nabijheid 
Dag licht, dag God van de belofte. 
Om licht zijn wij gekomen. 
Licht in donkere dagen. 
Licht op onze levensweg. 
 

Dag licht, dag God met de mensen. 
Om warmte zijn we gekomen, 
warmte voor koude handen, 
warmte die de kou verjaagt. 
 

Dag licht, dag God in mensen. 
Om blijheid zijn we gekomen 
blijheid om het feest dat komt 
blijheid met mensen om ons heen. 
 
Lied 
Het is weer zover, het is weer advent, 
kijk eens de tweede kaars gaat aan. 
Een lied over licht, een lied dat je kent, 
laat het maar horen, hef het maar aan! 
Wat een geluk en zing het maar luid: 
"Lichtje, ga nimmer, ga nimmer meer uit!" 
 
Het is weer zover, het is weer advent, 
zie ik dat goed, doet drie het ook? 
Ja drie doet het ook, je raakt al gewend. 
Licht van een licht, verga niet in rook! 
Wat een geluk en zing het maar luid: 
"Lichtje, ga nimmer, ga nimmer meer uit!" 
 
Gebed  
God, geef ons het lef om onze handen te gebruiken 

om iets goeds van deze advent te maken, 
positieve dingen te doen. 
Geef ons de durf om dingen die verkeerd gaan 
onder ogen te zien en aan te pakken. 
Geef ons de moed ons te verzetten  
tegen pestkoppen 
en op te komen voor iedereen die alleen staat. 
Help ons om verrassend nabij te zijn 
voor elkaar! Amen. 
 
Evangelie    Lucas 3,10-18 

 

Homilie 
 
Lied 
Ik zoek een plek waar ik gelukkig kan leven, 
waar iedereen het beste van zichzelf wil geven: 
waar je kan werken en zingen, 
dansen en springen, leven in de zon. 
 
Ik zoek een huis op een heuvel   
met een grasplein er rond. 
Het moet een thuis zijn  
waar we samen kunnen spelen, 
en waar we lief en leed tezamen kunnen delen. 



Ja ik wil doen wat ik kan,  
zijn wie ik ben en geven al wat ik in mij heb. 
Ik wil doen wat ik kan,  
zijn wie ik ben en geven al wat ik heb. 
 

Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God die er voor ons is,  
die altijd luistert en ons in liefde nabij is. 
 

Ik geloof in Jezus,  
die met ons mens is geworden,  
die niemand in de kou liet staan,  
die oog en hart had voor kleine mensen. 
Ik geloof in de Geest die ons bezielt,  
die rusteloos speurt naar vrede en gerechtigheid,  
die Geest die alles nieuw maakt. 
 

Ik geloof in de Kerk,  
een mensengemeenschap die Gods droom begrijpt 
en probeert ernaar te leven, 
om zo mee te bouwen aan een betere toekomst. 
 
Ik geloof dat de weg van Jezus 
een weg is die leidt naar het leven  
over de dood heen. Amen. 
 
Offerande    
De omhaling is bestemd voor Welzijnszorg,  

die mensen helpt om uit armoede te komen. 
 

Gebed over de gaven 
Levende God, zoals wij in deze gaven 
ons leven delen met U, 
willen wij ook omgaan met mensen,  
dichtbij en verder van ons weg. 
Dan kan het Goede Nieuws zichtbaar worden. 
Amen. 
 

Bidden bij brood en wijn van leven 
God, hoe wonderlijk zijn de wegen  
die Gij met ons gaat. 
Gij roept ons bij onze naam, 
om samen te groeien naar uw beeld en gelijkenis. 
 
Wij danken U voor alle mensen 
die ons woorden van hoop en vrede  
toespreken,  
die bij ons blijven  
in uren van angst en onzekerheid, 
in uren van pijn en eenzaamheid, 
die met ons meegaan en ons doen groeien 
tot nieuwe levenskracht. 
 
Wij danken U 
voor al het goede en het geluk  
dat wij mogen ervaren, 
voor wat ons mild en hoopvol stemt, 
voor wat ons nieuwe perspectieven geeft, 
voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt. 

En wij danken U om Jezus  
die ons dit alles telkens opnieuw aanreikt. 
 
Daarom zingen wij: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gij die telkens weer de mens bezielt, 
Gij die telkens weer geroepen wordt  
bij wieg en graf, bij rouwen en bij 'houden van', 
 
Naar U zien wij uit: Jezus Christus, die zich  
als Brood aan de wereld heeft gegeven. 
 
Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde, 
zijn stem niet meer gehoord mocht worden, 
zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest, 
heeft Hij brood genomen (…) 
  
Jezus, U bent het licht in mijn leven ... 
 
Wij bidden,  
open ons hart 
voor de vragende aanwezigheid van mensen, 
open onze ogen,  
om het zoeken van mensen te zien 
open onze oren,  
om het diepste verhaal van mensen te horen, 
open onze handen, 
om ze sterk te maken voor anderen. 
Geef dat wij zo bewust worden 
dat breken en delen het geheim is van samen-leven. 
 
Zo komen wij op het spoor van Jezus, 
en bouwen wij mee aan een wereld 
waar ruimte is voor iedereen, 
waar mensen samen op weg gaan. 
 
Wij bidden voor hen 
die een stukje levensweg met ons meegaan, 
voor hen die op ons rekenen, 
voor hen die naast ons staan en ons bemoedigen. 
 
Wij bidden ook voor hen  
van wie wij afscheid hebben genomen. 
Ook al zijn zij gestorven, 
zij blijven ons inspireren  
en tot ons spreken (…). 
 


