
 
 
 
  
  

  

  
 
 
 
 

En verder deze Advent: 
 
 Onderteken de petitie om het sociale onrecht  

in ons land tegen te gaan.  

 Koop een adventskalenders van Welzijnszorg  

om elke dag stil te staan bij  wat armoede  

voor mensen betekent: € 1,5. 
 Er zijn ook kalenders voor kinderen,  

met leuke opdrachten, te koop aan € 3,-. 

 Voor een verdere zinvolle adventstijd kan je ook een 

bijbelblaadje meenemen naar huis: een bijbeltekst, 

een bezinning, een gebed.  
 Tentoonstelling: werken van Maarten Miechielssens, 

te bekijken in aansluiting op de vieringen. 

 Alle briefjes uit de paraplu voor een kerstcadeau zijn 

reeds meegenomen: dank je wel ervoor!  
Mogen we vragen om volgende week zeker je  

geschenk mee te brengen zodat we dit kunnen  

bezorgen rond de Kerstdagen. Je mag het deze week 
ook afgeven op het parochiesecrectariaat. 

Wie toch ook nog graag voor een cadeau zorgt,  
kan iets "algemeens" voorzien, bv verzorgings-

producten of een cadeaubon van … Dit kan dan ge-

schonken worden aan de gezinnen van wie de briefjes 
niet zijn teruggekomen of bij een verjaardag.  

 
 

 

 

Twee kerstconcerten in onze kerk 
 Vandaag om 16 u: kamerkoor  

Terpander en Euterpe Baroque Consort,  
met kerstcantates van Buxtehude, Brügel en 
Schutz. 

Kaarten aan € 16,- bij 0472 446 386. 
 

 Donderdag a.s. om 20 u:  
Arc Sonora en Vocapella Limburg. 

Kaarten aan € 12,- bij 0486 46 66 05. 

 
Lied   
We zingen dit Taizélied verschillende keren na 
elkaar. Ondertussen komen misdienaars en  

voorgangers naar voor en worden drie kaarsen 

aangestoken, zij zijn voor ons "bron van leven". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dat Gods Woord een licht mag zijn op ons levenspad. 
Dat het de vlam van de hoop  

brandend mag houden in het hart van ieder van ons.  

 
Een moment met de kinderen 
Kom in ons midden,  
God van liefde 
en wees dicht bij ons 
als de wereld donker is: 
als er oorlog is of ruzie, 
als er honger is of ziekte, 
als we horen van rampen  
en ongelukken. 
Laat uw licht schijn in onze duisternis. 
 
Kom in ons midden, God van mensen, 
troost ons als wij het niet zien zitten. 
Geef ons de kracht van Jezus. 
Hij koos de kant van mensen  
die zich alleen en buitengesloten voelden. 
Kom ons tegemoet en zegen ons. Amen. 
 
Welkom 

 

 
 
 
 
 

Wees waakzaam,  

uw God is op komst. 
Getuig van het Licht  

want God wil bij mensen wonen. 

3e zondag van de advent - b 
14 december 2014 



Stiltemoment 
 
Lied 
Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
Dromen van vrede voor mensen van heden. 
Advent is dromen dat Jezus zal komen. 
 
En weer in geuren en kleuren herhalen  
wat wij al weten uit oude verhalen:  
herders en sterren, een stal en een kind  
omdat het kerstfeest weer begint. 
 
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. 
 

Gebed  
God, op deze derde zondag van de Advent 
komen wij hier samen. 
De derde kaars brandt, 
Kerstmis komt nu echt dichtbij. 
Leid ons op de weg naar Bethlehem, 
op weg naar het kerstkind 
waarop de wereld wacht. 
Laten wij proberen getuigen 
van Hem die genoemd wordt:  
'Licht van de wereld'. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
We worden uitgedaagd om aan anderen te vertellen  

van ons geloof in het licht dat Jezus ons brengt. 

Johannes de Doper geeft ons een duidelijk voorbeeld 
hoe het kan: hij zegt dat het niet gaat om hem zelf, 

maar om Jezus. Durven wij Johannes en Jezus als  
voorbeeld te nemen en getuigen van het licht van ons 

geloof? 

 

Eerste lezing 

Getuigen is vertellen wat je weet. 
Getuigen is zeggen wat tegen jou gezegd werd. 
Getuigen is je enthousiasme uitstralen. 
Getuigen is je idealen en ideeën overbrengen. 
Getuigen is vertellen  
wat je hebt gehoord en gelezen. 
Getuigen is je nek durven uitsteken. 
Getuigen is God als voorbeeld nemen. 
Getuigen is er echt voor gaan. 
 

Een stukje muziek 

 

Lied 
Kom laat je lichtje helder branden, 
laat het stralen om je heen. 
Laat het zien dat er nog hoop is, 
hoop voor jou en iedereen. 
 

Wees een lichtje voor de mensen  
overal waar zorg is en pijn. 
Zing: er is hoop! Zing van Jezus!  
Laat zo je lichtje helder zijn. 
 
Zending en zegen 
In dit samenzijn 
mochten wij bij elkaar geloof en hoop vinden, 
nieuwe kracht tot solidariteit. 
 
God zegent ons op onze verdere weg: 
Hij zegent ons met licht  
om elkaar niet los te laten, 
Hij zegent ons met vreugde  
om met elkaar te delen, 
Hij zegent ons met hoop  
op een liefdevolle wereld. 
Hij die is Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. 

 

Laten wij op weg gaan naar het licht van Kerstmis 
en de vlam van de drie kaarsen meenemen in ons hart. 

 

Achteraan vindt u "soep op de stoep". 
Een lekkere tas verse, warme soep die u krijgt 
voor een vrije bijdrage. 
Ook dit is ten voordele van Welzijnszorg. 
Smakelijk!  
 
 
 
Dank ook aan allen die de soep hebben gemaakt! 

We kijken al even verder  

naar de kerstvieringen. 
Voor de kerstnachtviering (24 u) zoeken we  
mensen die willen meezingen. De liederen  
worden gerepeteerd op maandag 22 december  
om 19u30 in de kerk. 
 

Voor de viering van Kerstdag (10u30) met  
jongerenkoor Mozaïek hopen we veel kleine  
herders in de kerk te hebben. Daarom willen we 
alle kinderen uitnodigen om als herder naar de 
kerk te komen, bv met een schapenvachtje,  
een hoed, een stok, een schaapje, … 
 

Wie ons kan helpen aan extra spulletjes om de  

kinderen aan te kleden die niets bij hebben,  

vragen we of we deze mogen gebruiken.  
Breng ze, liefst al de komende dagen,  

mee naar de kerk. Als u uw naam erin zet,  
krijgt u deze nadien zeker terug. 

Hartelijk dank! 



Gebed om vrede  
Jezus,  
de wereld wacht al zo lang op vrede, 
wij bidden U: 
open onze ogen en verruim ons hart, 
zodat wij met open handen meewerken  
aan die vrede. 
Laat uw vrede zien 
in zoveel mensen die licht zijn voor elkaar, 
maar ook in hen die niet in staat zijn  
om vreugdevol te leven. Amen. 
 
Deze vrede van de Heer zij altijd met u.  
En geven wij Gods vrede ook door aan elkaar. 
 
Inleiding op de communie 
 
Communie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slotgebed 
Goede God,  
Johannes vertelde ons  
over het licht dat komen gaat. 
Hij wilde mensen voorbereiden  
op de komst van Jezus. 
Vandaag zien we al hoe dat kan: 
mensen die het goed met elkaar voorhebben. 
De vele pakjes hier vooraan tonen ons dit. 
Daarvoor danken wij U en vragen: 
help ons om te blijven doen  
wat er van ons gevraagd wordt, 
zodat Jezus bij mensen kan wonen. Amen. 
 
Mededelingen 
 

Om in stilte te lezen 
 

Op een dag komt een jongen bij zijn vader. 

Woedend roept de jongen uit: 
"Als ik God was, zou ik weten wat te doen met 

deze wereld. Alles wat je hoort, ziet en leest,  
armoede en bewapening, moord en verkrachting, 

de opwarming van de aarde… Als ik God was,  

ik zou …" 
De jongen krijgt geen kans om uit te spreken. 

Zijn vader sprngt overeind, hijst de jongen in zijn 
jas en zet de voordeur wagenwijd open. 

"Bent u kwaad, vader?" vraagt de jongen. 
"Nee, helemaal niet, integendeel, ik ben blij.  

Ga maar vlug de straat op, daar kan je meteen 

met je werk beginnen." 
uit de Adventskalender  

Welzijnszorg 2014 

Evangelie    Johannes 1, 6-8.19-28 

 

Homilie 
 

Voorbede 
Lied Jezus, U bent het licht in ons leven … (2x) 
 
Een gids die toeristen rondleidt steekt dikwijls  
een paraplu in de lucht. Zo loopt niemand verloren. 
 
Lieve Jezus, Gij zijt onze gids: 
als wij de weg moeten zoeken in deze wereld, 
toont Gij ons hoe wij kunnen gaan. 
Dank zij U vinden mensen terug de weg. 
Wij vragen U: 
help ons en alle mensen 
dat wij leren dat snelheid niet belangrijk is, 
dat veel bezit of de grootste zijn niet belangrijk is 
om de waarde van iemand te meten. 
Alleen 'liefde' is onze gids. 
 
Lieve Jezus, 
help ons om eerlijk te zijn, 
help ons om te zien dat het geluk van mensen 
bepaald wordt door de handen die helpen, 
door kansen die gegeven worden, 
door liefde die fouten door de vingers ziet. 
 
Lieve Jezus, 
Elke keer als wij hier in de kerk samenkomen, 
bidden we niet alleen voor onszelf, 
maar ook voor zoveel anderen. 
Mensen die we kennen, 
maar ook mensen die heel ver weg wonen. 
 
Vandaag bidden we in het bijzonder voor de  
Filippijnen die alweer overstromingen meemaken. 
We bidden voor mensen die leven waar oorlog is 
en waar maar geen einde aan komt. 
We bidden voor mensen die ziek zijn, 
zij die moeilijk van een verslaving afgeraken, 
mensen in depressie, 
maar ook voor mensen die vreugde brengen. 
 
En we bidden voor hen die gestorven zijn (…). 
 
Lied Jezus, U bent het licht in ons leven … (2x) 
 
Geloofsbelijdenis  

Omdat ik nog steeds geloof 
dat mensen het meest gelukkig zijn 
als ze doen wat in het evangelie staat, 
daarom sta ik 
achter Jezus Van Nazareth. 
 
Ik neem aan wat Hij  
over zichzelf 
over God 
en over de mensen zei. 



Ik geloof daarom  
dat ik kind van God ben 
dat God veel van mij houdt 
dat ik eeuwig zal leven 
en dat ik voor altijd 
door Hem, met Hem en in Hem 
een gelukkig mens zal zijn! 
 

Offerande    
Welzijnszorg Nationaal wil mensen in ons eigen land 
beschermen tegen armoede. Ook al is België - zogezegd 

- een welvaartsstaat, toch leeft ongeveer 15% van de 
mensen hier in armoede. Met hun campagne willen ze 

de kern van de problematiek aanpakken. 

Uw financiële steun helpt hen daarbij. Dank u wel! 

 
Ondertussen brengen kinderen van de Heilig-Hartschool 

(een deel) van de pakketten naar voor die zij bij elkaar 
verzameld hebben om uit te delen aan mensen die het 

nodig hebben. Dank u wel aan allen van de school 
en natuurlijk ook diegenen die iets meebrachten! 

 
Lied 
Het is weer zover, het is weer advent. 
Kijk hoe het eerste kaarsje brandt. 
Een vuurtje dat loopt, dat maakt ons bekend,  
licht zal er komen, licht in ons land. 
 

Wat een geluk en zing het maar luid:  
lichtje, ga nimmer, ga nimmer meer uit 
 

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 eraan gewend. 
Licht van een licht,verga niet in rook 
 

Wat een geluk en zing het maar luid: 
Lichtje, ga nimmer, ga nimmer meer uit. 
 

Bidden bij brood van leven 
God onze Vader, in dit jaargetijde  
waarin de dagen korter worden  
en de nachten langer,  
zijn wij hier bijeen om tot U te bidden. 
Als we naar onze wereld kijken, 
zijn wij verwonderd om alles wat er is:  
tekens van licht,  
sterren die stralen van hoop. 
Is het geen wonderlijke wereld waarin wij leven? 
  

De aarde is rond en draait rond de zon. 
Terwijl mensen slapen, gaan de vogels  
al zingend en kwetterend tekeer. 
 

En terwijl de mensen nog druk in de weer zijn, 
gaan de vogels al slapen. 
God, wij danken U  
voor deze wonderlijke wereld. 
 
Is het geen wonderlijk? 
Twee mussen vechten om een stukje brood  
en een derde gaat ermee vandoor. 
Mensen zien het lachend aan  
en hebben niet in de gaten  
dat zij eigenlijk hetzelfde doen. 
We zouden wel eens willen weten, God, 
wat U denkt als U ons bezig ziet. 
En toch danken wij U voor deze wonderlijke wereld 
waarin wij leven. 
 
We weten niet altijd 
wat deze wereld voor ons betekent,  
maar Jezus van Nazareth heeft ons geleerd, 
wat wij voor elkaar kunnen zijn. 
Hij vertrouwde mensen  
en riep hen op hetzelfde te doen, 
Hij leerde ons hoe wij in de ander  
iets van onszelf zien 
en Hij leerde ons hoe wij in de ander  
iets van U zien. 
 
Vol verlangen kijken wij uit 
naar het komende kerstfeest. 
We bidden U om hoop, moed en vertrouwen 
zodat wij durven getuigen van het licht 
dat uw Zoon Jezus heeft gebracht. 
Licht dat de wereld beter en mooier maakt. 
 
Daarom danken wij U, God, 
voor deze wonderlijke wereld waarin uw Zoon 
ons heeft voorgeleefd. 
En daarom bidden wij U, 
aanvaard alles wat wij U aanbieden, 
de vruchten van onze hand,  
het brood dat wij breken,  
het leven dat wij delen. 
 
Het brood dat we hier op tafel brachten, 
herinnert ons immers aan Jezus. 
Door samen te eten van dit brood  
worden wij verbonden met elkaar,  
worden wij mensen die vrede dragen in hun hart  
en die vrede willen uitdragen. 
 
Onze Vader    
 
 
 
 
 
 
 
 


